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Hel wil maar niet vlotten met de onderhandelingen tussen 
de traditionele partijen over de vorming van een nieuwe rege
ring. Het oeverloze gepraat op basis van al te vage teksten 
levert geen concrete en duidelijke overeenkomsten op. De pu
blieke opinie, die nochtans met meer dan gewone belangstelling 
de politieke evolutie volgt, ergert zich elke dag wat meer aan 
de manifeste onmacht van de traditionele partijen om een duur
zame oplossing te geven aan de fundamentele problemen die 
aan de orde staan. Instinctief voelt het volk aan dat de tijd 
rijp is geworden voor ingrijpende hervormingen, maar de tra-
ditionelen missen daarvoor de nodige verbeelding en politieke 
moed, opgesloten als zij zitten in hun enge partijpolitieke bere
keningen. 

Op het ogenblik dat wij deze regels schrijven vergaderen nog 
de parlementsfrakties van de CVP te Steenokkerzeel. Zal de 
groep die duidelijke en bevrijdende taal wil spreken het daar 
halen ? Of wordt het de zoveelste maat voor niets onder invloed 
van de ongeduldige ministrabelen die slechts oog hebben voor 
een portefeuille ? Het is toch al te duidelijk dat deze crisis 
roemloos moet aflopen voor de traditionele partijen, ook al sla
gen zij er uiteindelijk in een regering op poten te zetten. Dit 
kan dan hoogstens een zeer tijdelijke en in hoge mate invalide 
regering zijn. 

Hoe kan het anders : over al te veel belangrijke punten zijn 
de socialisten en kristen-demokraten het roerend oneens, heb
ben zij een fundamenteel verschillende optie. Dit blijkt zonne
klaar uit hun houding tegenover de twee werkelijk belangrijke 
knelpunten : de gewestvorming en het onderwijsbeleid. 

TUSSEN TWEE STOELEN 

Om zijn premier-ambitïes te realiseren is Leburton wellicht 
bereid de CVP-PSO voldoening te schenken inzake haar school-
pact-eisen, maar in hoever zal de BSP — en vooral de scherp-
anticlericale ACOD — bereid zijn hem daarvoor de nodige 
speelruimte verlenen ? En zo ja, kan de CVP het zich veroorlo
ven dan haar opvattingen inzake de gewestvorming, al was het 
maar tijdelijk, op zak te steken ? Want daarover moet niemand 
zich illusies maken : op dat gebied valt er met unitarist Lebur
ton echt geen land te bezeilen. 

De traditionele partijen zitten besluiteloos tussen twee stoe
len. De oude unitaire staatsstruktuur — dat hebben ze zelfs 
moeten toegeven — is door de gebeurtenissen totaal voorbij
gestreefd. Zij weten dat het federalisme de geesten heeft 
veroverd, maar zij weigeren vooralsnog er de consequenties uit 
te trekken. Vandaar hun eindeloos geknoei. 

De oplossing is nochtans vrij eenvoudig : een regering vormen 
die resoluut de federale richting kiest en die voor ons onderwijs
bestel een fatsoenlijke regeling uitwerkt. Maar misschien is het 
nuttig daarvoor eerst nog even naar de kiezer te gaan, maar dan 
met een partijen-opstelling die toelaat een duidelijke keuze te 
maken. Het wordt tijd de oude gewaden af te leggen. 

Paul Martens 

de Belgische wapenhandel nafionalizeren ! 
Wij herinneren ons geen kerstfeest, dat wij met zoveel bittere teleur

stelling hebben moeten « vieren » als de kerst van 1972. De weerslag van 
deze kramp kon men terugvinden in al onze kranten en in de berichtge
ving van radio en televisie. Niemand lukte erin de illusie van de kristelijke 
vredesboodschap, die zowel voor humanisten ais voor gelovigen een 
hartekreet is, op te roepen en geloofwaardig te maken te midden van de 
vreselijke berichten over de terreur van de bommentapijten op Vietnam. 

Onze generatie, die reeds zo zwaar getekend werd door namen als 
Guernica, Dresden, Oradour, Lydice, Dachau, Hirochima, Sharpeville, My-
lai, vraagt zich huiverend af of zij een andere boodschap heeft voor haar 
kinderen dan dat de mens inderdaad een wolf is voor zijn medemens. En 
met beklemming om het hart ziet zij haar kinderen vluchten in het moede
loos afwijzen van elke verantwoordelijke inzet. 

Natuurlijk beslist ons klem land 
niet ovei de grote drama's van de 
wereldpolitiek. Maar het is wel zo 
dat nog geen jaar geleden een in
ternationaal rappoit Belglè la t 
mekka noemde van de internationa
le wapenzwendel, en dat bij het 
verschijnen van dit rapport VU-
senator Maurits Van Haegendo-
ren geen antwoord kreeg op zijn 
vraag aan de minister van Buiten
landse Handel over de volledige 
Belgische wapen-export per land 
en per wapensoort. 

De ganse Belgische wetgeving 
kan in dit verband kort worden sa
mengevat • tot nog toe heeft geen 
Belgische regermg of geen meer
derheid in het parlement willen of 
durven raken aan de ekonomische 
machten achter de wapenverkoop. 
Het parlement heeft geen kontro-
le op de produktie en de levering 
in gans de wereld van Belgische 
wapens. 

Daarom kan onze vraag kort en 
klaar zijn. Heeft ons volk nog de 
zedelijke moed om tegenover haar 
jeugd niet alleen woordzwendel 
over » vrede » te verkopen, maar 
wil het daadwerkelijk de wreedaar-
dige en steeds bloediger konflikten 
over de ganse wereld helpen in

dijken ' Door die wereld niet 
steeds aan sterkere en meer ge-
perfectionneerde wapens te hel
pen. Met de winst waarvan onze 
weVaart vo r een deel betaüld 
wordt 

Zonder dat onze volksvertegen 
woordiging er enige vat op had, 
werd de laatste weken onafge
broken vanuit Zeebrugge munitie 
naar Vietnam verscheept vanuit de 
stocks in West-Duitsland, werden 
oorlogsschepen hersteld m Ant
werpen en helikopters in Gosselies, 
en werd oorlogsmateriaal vervaar
digd door Bell, General Motors en 
La Brugeoise in ons land. Naast 
het feit van de gekende en per

manente produktie van FN-HerstaJ, 
die volgens sommige statistieken 
in 1968-1919 een jaaromzet lied van 
4 038 miljoen frank 

Dit alles kan slechts onder kort-
trole gebracht worden wanneer da 
gekozenen van de Christelijke 
Volkspartij en van de Socialistische 
Partij met hun oude blazoen van 
het gebroken geweer, steun verle
nen in de Kamer van Volksvertegen
woordigers aan het Volksunie-wets
voorstel VOOR DE VOLLEDIGE NA-
TIONALISATIE VAN ONZE WAPEN
HANDEL. Dit in 18 artikelen u tge-
werkte wetsvoorstel eist dat de 
volledige pioduktie, groothandel en 
vervoer van alle oorlogswapens al-
Ic3n ken gebeuren In -^pdracbr i--'j 
de Staat, volgens de bepdln c,en van 
de wet 

Wanneer dit Volksunic-vooistel 
wst geworden is, zullen over de 
ganse wereld geen mensen meer 
gedood worden met Belgische wa
pen tenzij, de gekozenen van het 
volk dit goedkeuren en toelaten. 

guido delang, 

voorzitter 

van de partijraad. 

noord-vietnam erkennen 
Senator Maurits Coppieters heeft aan de h. Struye, voorzitter 

van de Senaat en van de Commissie van Buitenlandse Zaken een 
dringende brief gestuurd. Daarin verzoekt hij hem met aandrang 
de erkenning van Noord-Vietnam door België op de agenda te 
brengen van de eerstvolgende bijeenkomst der Commissie « An
dere Westerse landen » zo schrijft Coppieters » hebben reeds 
diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met Hanoi, en zulke 
houding kan ongetwijfeld bijdragen tot een vreedzame oplossing 
van de Zuid-Oost-Aziatische tragedie ». 

TOP - 20 
1. Walter Jaspers (Hombeek) : 
2. Joos Somers (St. Katelijne-Waver) i 
3. Joris De Ruyter (St. Joris-Winge) ; 
4. Jef Olaerts (Genk) : 
5. Herman De Kegel (Ninove) : 
6. Joris Depré (Tervuren) : 
7. Albert Aendenboom (St. Niklaas) : 
8. Swat Van Houtven (Oud-Turnhout) : 
9. Jef Vinex (Erps-Kwerps) : 

10. Julien Braeckvelt (Aaiter) : 
Jacqueline De Caster (Ledeberg) : 
Roger Dierick (Vichte) : 
Jan Peeters (Hoboken) ; 
Frans Van Dessel (NIjlen) ; 

15. Dr Croquey (Geetbets) : 
Cis Nauwelaerts (Duffel) : 

17. Romain Bogaerts (Dworp) : 
Huguette Ingelaere (Gent) : 
Etienne Keymolen (Asse) : 
Herman Verslype (Tielt) : 
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en gij 
w/eer wachten 

De laatste vergadering van het 
Nationaal Gemeenschappelijl<e 
Front voor Zelfstandigen in zéér 
vlug samengevat : 

Samenstelling : 90 % Waalse en 
Brusselse vertegenwoordigers 
10 % zwijgende Vlaamse vertegen-
woordigrs. 

Voertaal : Frans (wat dacht u 
anders ?). 

Vergadering : Voorzitter (de heer 
Robert) en Sekretaris (de heer F. 
Margot) achter een tafel, de aan
wezigen op een stoel. 

Het machtige NCMV, vertegen
woordigd door dezelfde heer Mar
got, beheerst zijn Frans volkomen, 
omwille van het gemak voor de an
deren... De Voorzitter van de Brug
se Bakkersbond, de heer « c/e » 
Clerck, « pleit » in een taaltje de 
Brusselaars onwaardig... De heren 
Van Dorpe en Gobet, beiden ver
tegenwoordigers van belangrijke 
middenstandsorganisaties, zwijgen 
als vermoord om de boel niet uit 
mekaar te laten spatten... En toch 
wordt er nog vijf (5') minuten Ne
derlands gesproken door een ver
dienstelijke grijsaard van het Me-
chelse Gemeenschapsfront... 

Eén lichtpunt in deze « akade-
mische zitting vol triomfen » : het 
gewaardeerde pleidooi van een 
Luxemburger die bevestigt dat de 

bazis al lang zijn vertrouwen in 
deze « topfiguren » verloren heeft, 
want al lang politiek geëngageerd 
en weer klaar om te verdelen en te 
heersen I 

Grote probleem na de vergade
ring ; een persmededeling ver
strekken die de feiten nog maar 
eens in een positief kleedje moe
ten steken. En op de TV verklaarde 
de heer Margot dat het door de 
val van de regering weer eens 
wachten geblazen zal worden... ! 
Arme Middenstand ! 

Ondertussen en onder de « at-
handeling van de lopende zaken '. 
stemt de meerderheid nog maar 
eens tegen de verhoging van 8 % 
pensioen voor de zelfstandigen. 
Waarvan akte. 

Desondanks wensen we al de 
huidige en komende informateurs 
veel Heilige Geest in hun geknoei, 
wetende dat heel de verdeelde 
middenstand hen hun vertrouwen 
zal schenken... op de galg ! 

We zijn 'ns benieuwd wat het ant
woord zal zijn op onze brief aan alle 
politieke partijen, betreffende de 
eis, dat men alleen dan aan een re
gering zal deelnemen als de meest 
elementaire eisen van de zelfstan
digen niet onmiddellijk het voor
werp van belangrijke wijzigingen 
zullen uitmaken... 

Maken wij ons daaromtrent de 
nodige illuzies ? 

P.V.H., Breendonk. 

we zijn er bijna... 

Vanaf de aanvang stelde de Volksunie het federalisme voor als 
oplossing van de gemeenschapsproblemen, eerst gans alleen, 
nagewezen door de anderen, uitgescholden voor extremisten, 
voor separatisten. 
Sedert enkele jaren is de toestand echter wel gewijzigd... 

1965. 
De CVP-BSP-coalitie heeft net één zetel te kort om HUN grond
wet er door te halen. 
1968, maart. 

De CVP-BSP gaan nog verder achteruit ; de winst gaat naar de 
federalistische partijen. 
1968 

De CVP spat uit elkaar na de zaak Leuven, komt naar de verkie
zing met twee lijsten (CVP en PSC) met ertussen nog de lijst 
Vanden Boeynants, vormt stilaan 2 min of meer zelfstandige 
vleugels, elk met een eigen voorzitter ; het verwachte gemeen
schappelijke toporgaan geraakt niet van start ; deze week nog 
moest prof. Houben zich gewonnen geven : hij nam ontslag. 
1971. 

De PVV spat uit elkaar in 5 groepjes, opnieuw ter wille van de 
communautaire problemen ; later smelten sommige ervan sa
men met het FDF ; andere groeien uit, zoals hij de CVP, tot 
Vlaamse PVV en Waalse PLP ; deze laatste spreekt zich onom
wonden uit voor federalisme ; de Vlaamse PVV gebruikt dit 
woord niet, maar verdedigt stellingen, die er zeer dicht bij aan
sluiten. 

1971, november. 

Alle traditionele partijen verliezen (veel) veld ; de federalisten 
winnen opnieuw. 

1972. 

De coalitie CVP-BSP geraakt niet van start. Zij moet, volgens 
de regeringsverklaring, de gewesthervorming doorvoeren, het 
fameuze artikel 107 quater. Een massa organen wordt voorzien : 
de kultuurraad, een deelparlement alleen bevoegd voor kuituur-
zaken (dan nog zonder financiële mogelijkheden Ij, een GOM, 
een GER. en wat al nog I 

Zonder te willen kwaadspreken : als zij echt wilden "plaatskes» 
bijmaken, dan zouden zij niet anders handelen ! 

1972, zomer. 

De BSP wil de gewesthervorming tegenhouden of uithollen ; zij 
persen de CVP af met als drukkingsmiddel het schoolpakt ; 
bovendien v</il de BSP (ja, ook de . Vlaamse • / ; de Voerstreek 
opofferen, om hun schijneenheid te bewaren, en het eerste 
ministerschap te mogen opeisen. De Vlamingen in de CVP dur
ven dit maal niet toegeven. 
1972, oktober. 

Het CVP-congres in Antwerpen neemt radikaal stelling voor een 
vereenvoudiging van de bestuurslagen, voor samenvallen van 
de kultuurraad met de'COM, voor eigen fiskale middelen. De 
CVP wil dus nog iets verder gaan, dan de regeringsverklaring. 
De BSP blijft afremmen, en wordt de meest conservatieve partij 
van het land : Ie parti Senile Beige. 
1972, november. 

Het kón dus niet blijven duren : de ene wil vooruit, de andere 
achteruit : de coalitie valt uit elkaar ; Eyskens treedt (defini
tief ?) af. . 

1973. 

Alle karpersprongen van de politiekers ten spijt, zal alleen een 
zgn. nationale regering met alle partijen, echter zonder de BSP. 
in staat zijn de gewestvorming door te voeren : onze volgende 
regering of zal men nog eens 7-8 maanden proberen volgens de 
oude formule ? Daarna kan de BSP rustig dezelfde krisis door
maken als de CVP in 1968, en de PVV in 1971. 
In elk geval : we zijn er bijna... 
Reeds NU zijn wij de ideologische overwinnaars. 

C.W., Dendermonde 

vlaamse sindikaie macht 

In de arbeidsklasse wordt, hoe
wel er door de VU reeds inspannin
gen werden gedaan, de VU nog 
steeds aanzien als de partij van 
dokters en advokaten. Op deze 
stelling is ook de propaganda ge
baseerd van de, aan de basis wer
kende, ABVV-militanten en gelooi 
me, ze hebben er nog steeds suk-
ses mee ! 

Het is ontmoedigend steeds te 
moeten horen : « Wanneer we het 
federalisme hebben, is de VU er 
niet meer nodig ». 

Tot nog toe werden de stand
punten der VU betreffende de ar
beid er spolitiek veelal ingegeven 
door een nationalistische visie (o.a' 
het terugbrengen van de administra
tieve zetels der bedrijven naar hun 
werkplaatsvestiging) en behelst 
verder louter principiële stelling
namen, die men echter geen kracht 
kan bijzetten daar er geen arbeids
organisatie is die ze steunt. 

Op het vlak van de arbeidersbe
weging zelf is er hier echter een 
duidelijke leemte. 

Het ABVV gekoppeld aan de BSP. 
is duidelijk unitaristisch. met een 
sterke Waalse invloed, in haar 
doelstellingen. Niets wijst er op, 
integendeel zelfs, dat het ABVV 
zich voor de specifiek Vlaamse ei
sen zal inzetten. 

Het ACV niet zijn sterk pragma
tische top, zijn vertegenwoordigers 
in de CVP en een weinig- militante 
basis, heeft eveneens weinig oog 
voor belangen met enkel Vlaamse 
grondslag. (Wij wachten nog steeds 
op de resultaten der vergelijkende 
loonstudie die moest volgen na de 
grote mijnstaking in Limburg, en 
waaraan de studiedienst van het 
AVC meewerkte). 

Er is hier duidelijk een lakune in 
het vakbondsysteem : er ontbreekt 
een werknemersvereniging die in 
het Vlaanderen van heden en dat 
van de toekomst een militante 
Vlaamse houding aanneemt. 

Wij, in het Algemeen Verbond 
van Vlaamse Sindikaten. willen 
deze rol vervullen. 

Dit wordt ons echter belet door 
de onsociale Belgische wetten be
treffende de wettelijke arbeidsver-
tegenwoordiging. 

Toen wij, op het laatste colo-
Quium van het Dosfel-instituut 
« Mens : arbeid, kapitaal •• daarte
gen protesteerden bij mr. Linde-
mans van het ACV. gaf hij ons de 
raad • .. dat uw politiekers daar
voor zorgen I 

Daarom wil ik. via deze brief, de 
VU • in haar geheel vragen de 
Vlaamse sindikaie opbouw te steu
nen. Het moet mogelijk zijn in dit 
Vlaanderen een echte Vlaamse 
sindikaie macht op te bouwen die, 
door haar socialiserende werking, 
een hecht nationalistisch front kan 
behouden, ook na het Ijereiken. van 
het federalisme. Zo zullen we sterk 
staan om in het toekomstige Euro
pa onze eigen Vlaamse problemen 
te verdedigen. 

I-I F.. Hoboken. 

reklame te Brussel 

De begrenzing van Brussel tot de 
19 gemeenten, is ontegensprekelijk 
van kapitaal belang voor de Vlaam
se Beweging. Hiermede is echter 
de kous niet af, want binnen Brus
sel dient er drastisch een einde 
gesteld aan de tweederangsbehan-
deling waarvan de Vlamingen het 
voorwerp uitmaken. 

Een typisch voorbeeld hiervan is 
de nog steeds gangbare praktijk 
van tal van grootwarenhuizen en 
instellingen, hun reklamefolders 
uitsluitend in het Frans op te stel
len en dan onderaan in een onoog
lijk hoekje de vermelding aan te 
brengen : Nederlandse tekst kan 
aangevraagd worden. Dit komt er
op neer dat de Vlaamse Brusse
laars een ferme voorraad postze
gels zouden moeten aanleggen om 
de reklame in hun taal te bekomen. 

De klassieke tip die tegen deze 
anti-Vlaamse praktijk wordt gege
ven is op de folders de melding 
aan te brengen : « Wie zal de ze
gels betalen ? » en'deze dan onge-
fankeerd naar het betrokken wa
renhuis terug te sturen, zonder 
vermelding van afzender. En ja, 
mochten enkele duizenden Vlaam
se Brusselaars dit doen, het zou 
reeds een geweldige druk zijn. 

Vermits deze warenhuizen allen 
bijhuizen hebben in het Vlaams 
landsgedeelte, waar ze zich er wel 
voor hoeden de taaieigenheid van 
de plaatselijke bevolking te tarten, 
zou er tevens heel wat druk op de 
direkties te Brussel kunnen uitge
oefend worden vanuit Vlaanderen. 

Er zou als volgt kunnen geageerd 
worden. Een strijdende Vlaamse 

Instantie (vereniging, komitee of 
beweging) maakt een inventaris op 
van de warenhuizen die te Brussel 
in hun reklame de Vlamingen niet 
op een voet van gelijkheid met de 
franstaligen behandelen. Zij ver
zoeken de betrokken direkties hier
aan paal en perk te .stellen met de 
zachte waarschuwing dat. indien 
dit niet gebeurt, zij de Vlaamse 
openbare opinie van hun houding 
zal op de hoogte stellen met alle 
beschikbare middelen. Deze waar
schuwing wordt uitgevoerd voor de 
stijfkoppige ultra-franskiljonse be
drijven. 

Het TAK (Taal Aktiekomitee) 
heeft deze zaak met zijn protesten 
in warenhuizen in het Vlaamse land 
heel goed ingezien, waar het in 
zijn protesten zegt, dat de Brussel
se warenhuizen in Vlaanderen wel 
een Vlaams kleedje aantrekken, 
doch dat hun houding te Brussel 
heel wat anders is. Dit is doel
treffende aktie. 

Vlaanderen kan in dit verband 
heel wat druk op Brussel uitoefe
nen. De taal van de reklame te 
Brucsel heeft psychologisch een 
grote invloed voor de feitelijke er
kenning van de Vlaamse gemeen
schap in het hoofdstedelijk gebied. 
Het beduidt immers dat men al dan 
niet de taal van die gemeenschap 
erkent en eerbiedigt. Het gaat hier 
niet om een futiliteit, en wanneer 
de groten het doen volaen de 
i'leinties wel. 

A.L., Brussel. 

republ iek 

In de « Wij • van 2-12-72 Schre
ven we op biz. 6, onder de titel -de 
ideeën van het eerste VUJO-kon-
gres- -. - ... Zij (VUJO's) denken 
dat een dinamische maatschappij 
in een demokratisch republikeins 
sisteem resulteert... » en verder : 
• De Belgische staat, noch de an
dere staten, vormen dan nog een 
politieke noodzaak... » (na het ver
wezenlijken van liet Europese fe
deralisme). 

Ik denk dat heet duidelijk over 
republiek en aanverwante ideeën 
werd geschreven. M.i. was het niet 
nodig dat in vetjes te drukken of 
in een lijstje te zetten : de ideeën 
passen allen zo logisch, zo vanzelf
sprekend in elkaar, dat de eenvou
dige verwoording alteen reeds het 
effekt van een tijdbom heelt. 

Huguette De Bleecker. 

bl i j ven du lden ? 

Naar mijn mening moeten de 
Vlamingen, bij de regeringsvor
ming, het voorbeeld van de BSP-
PSB volgen. De Waalse socialisten 
wilden niet weten van een Vla
ming als voorzitter van de partij. 
Waarom moeten dan de Vlamingen 
een Waal als eerste minister dul
den ? 

De socialisten hebben als oplos
sing het dubbel voorzitterschap uit
gevonden. Het is maar logisch dat 
van Vlaamse zijde dezelfde oplos
sing geëist wordt en dat dus en 
een Waal en een Vlaming het eer
ste ministerschap delen. 

Het voorstel van de CVP om een 
Vlaming als vice-eerste minister 
aan te stellen kan door de Vla
mingen niet meer aanvaard worden 
gezien het precedent geschapen 
door de socialisten. 

Daar alle Vlaamse partijen deze 
oplossing kunnen onderschrijven, 
is het niet moeilijk om haar te ver
wezenlijken. 

Dat de leidende Vlaamse kringen 
onmiddellijk de nodige druk orga
niseren om de politiekers te dwin
gen zo te handelen. 

H.B., Antwerpen. 

vlaamse tanden t rekken 

Sedert 3 november ben Ik sol
daat KROO in Arion, een kazerne 
waar ongeveer een 3 tot 400 ne-
derlandstalige soldaten gekazer
neerd zijn. De taattoestanden zijn 
er verschrikkelijk slecht. Om en
kele voorbeelden aan te haten : 1' 
In de kantine bevinden zich 3 juf
frouwen om de soldaten van drank 
te voorzien, geen enkele van de 
drie is in staat om ons in het Ne
derlands te bedienen ? In de ver
schillende magazijnen (OM, e.d.) 
verstaat men u wel als ge gebaren
taal spreekt, als ge Nederlands 
praat is men potdoof. 

Ten 3de, en dat is het ergste, in 
de infirmerie is er 1 sergeant-ma
joor (een Waal) die goed Neder
lands praat + 1 dokter (diegene 
die de Vlamingen moet verzorgen) 
die een heel klein beetje Neder
lands praat. Het verdere personeel, 

brankardiers, tandarts, e.d. is to
taal Nederlandsonkundig. Eén van 
de onzen is op het verslag geweest 
bij hogere instanties om te rekla-
meren tegen het feit dat de tand-
arts geen Nederlands sprak. Ala 
antwoord van de Vlaamse sterrefh 
en .strepenwinkel kreeg hij : • Het 
maakt toch geen verschil uit of 
men uw tand in het Frans of in het 
Nederlands trekt • . Zulke toestan
den komt men in het leger de dag 
van vandaag nog tegen, als Vlaam
se dienstplichtige ! Maar ja, « d» 
klant is koning • dient enkel ge
zegd, niet uitgevoerd, el gaat het 
in dit geval om een verplicht klant 
zijn. 

Soldaat X. 

nationale betoging 

De regering ligt er, en ze ligt er 
goed... Het Nationaal Gemeen
schappelijke Front voor de Zelf
standige Arbeiders is verplicht te 
wachten om verder te onderhan
delen (?) totdat het geknoei van 
één of andere formateur ten lange 
leste toch beloond zal worden... 

We nemen aan dat deze « tus
sentijd > even belangrijk is om 
druk te blijven uitoefenen op de 
partijen. Het middel bij uitstek kan 
betwist worden, maar aangezien er 
niet « officieel » kan gepraat wor
den ligt het voor de hand dat de 
solidariteit best haar weg kan vin
den in een nationale betoging te 
Brussel ! Liefst op 18 februari 1973. 

Verkiezingen zijn de volgende 
stap. maar men tracht eerst nog 
wat te • bevriezen » / Onze vraag, 
en wie antwoordt ons : « gaat de 
middenstand er eindelijk eens 
werk van maken ? Zou de •> aktie-
zelve - ons niet in de beste posi
tie plaatsen ? Aktie werkt solida
riteit in de hand, wie twijfelt daar 
nog aan ? 

P.V.H., Breendonk. 

maar v i j f v lamingen ! 

Telkens weer brengen de dagbla
den ons het bericht van voor de 
Vlamingen diskriminerende benoe
mingen en toebedelingen in eigen 
land. Heden is het, in het raadge
vend Europees Parlement te 
Straatsburg, aan de drempel van 
het paleis voor de Rechten van de 
Mens zelf, dat onze Vlaamse kie
zers worden gediskrimineerd : de 
vijf Vlaamse verkozenen, uit de 14 
Belgen, nemen maar al te graag het 
bijkomend baantje aan I Geen en
kele Belgische verkozene. geen 
enkele Belgische partij, slaat met 
de vuist op tafel, en roept - Dat 
nemen wij niet ! ». 

Waarom stellen die 5 Vlaamse 
heren. Bertrand. Dewulf, Martens, 
Vande Wiele en Ramaekers eens 
niet de bevrijdende daad ten aan
zien van heel de Europese wereld ? 
Waarom nemen zij niet gezamenlijk 
ontslag uit protest ? Misschien 
gaan zij liever de Europese geschie
denis in met de naam van • Ser-
vum Pecus -. 

J.V., Halle. 
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de stoatscrisis 
Het kunstmatig optimisme van formateur Leburton kreeg vorige 
week zaterdag een flinke deuk toen de CVP-PSC (zoals te ver
wachten was) met haar schooleisen voor de dag kwam. Sinds
dien zit er duidelijk lood in de onderhandelingen. De hele vraag 
is nu wat Leburton van zijn partijgenoten zal mogen toegeven aan 
de eisende kristen-demokraten. Is dit naar hun zin té weinig, 
dan kunnen wij ons voorbereiden op nieuwe verkiezingen waar
bij de CVP zich zal trachten voor te doen als de favoriet van 
het katoliek onderwijs en — waarom niet — ook van de gewest
vorming. Zoals wij vorige week schreven bestaat er dus een 
goede kans dat Leburton tussen het schip en de wal in het wa
ter terecht komt. Maar met de onberekenbare CVP-ers weet je 
toch nooit.... 

DONDERDAG 28 DECEMBER 1972 

•k Formateur Leburton zet zijn onderhandelingen verder met de 
vertegenwoordigers van CVP-PSC, PVVPLP en BSP. De gewest-
vorming, het statuut van de Voerstreek, de toepassing van de 
taalwetten, de cultuurautonomie, enzomeer. Na afloop toonde 
de h. Leburton zich nog steeds optimistisch. 

•A In een persmededeling stelt het Partijbestuur van de VU vast 
dat de voorsteilen-Leburton geen enkele fundamentele oplossing 
bezitten en als enige (een eenzijdige) onmiddellijke maatregel 
de verruiming van de faciliteiten voor de weinige Franstaligen 
in de Voerstreek. Voor het overige zijn deze voorstellen centra
listisch en unitair gekleurd. 

-k De Waalse vereniging «Renovation Wallonne» stelt vast dat 't 
koppig vasthouden aan achterhaalde grondwettelijke strukturen 
het land tot politiek en sociaal immobilisme veroordeelt. Er is 
volgens « Renovation Wallonne » enkel een oplossing te vinden 
door een gesprek van gemeenschap tot gemeenschap, waaraan 
de belangrijkste politieke partijen uit elk taalgebied deelnemen, 

-k Uit een peiling, verricht door het Universitair Instituut voor 
Opiniepeiling (UNIOP) in opdracht van INBEL blijkt dat de be
volking zich momenteel de meeste zorgen maakt om de inflatie. 
Bij de VU-kiezers ligt de bezorgdheid om dit probleem, om de 
vier weken vakantie, de derde wereld-problematiek, de milieu
verontreiniging en de Voer biezonder hoog. 

k Het ABVV heeft aan de formateur een memorandum overhan
digd waarin o.m. aangedrongen wordt op versterking van de 
openbare sektor, de volledige tewerkstelling, schoolplicht tot 16 
en later tot 18 jaar, billijke verdeling van de inkomens, voorrang 
voor sociale woningbouw en 40-urenweek tegen 1975. 

•Â  De h. Leburton heeft zijn gesprekspartners van de traditionele 
partijen nu ook een tekst van 24 biz ter hand gesteld die handelt 
over de economische, financiële, budgettaire en sociale proble
men. 

VRIJDAG 29 DECEMBER 1972 

k Formateur Leburton onderhandelt verder met de traditionele 
partijen over het statuut van Duits Oost-België, de rijkshulp aan 
de kranten, de culturele autonomie en ook over sociaal-econo
mische aangelegenheden. De indruk overheerst dat alles nogal 
vaag blijft en dat de verschillende partners zich op de vlakte 
houden... 

k Een afvaardiging van de Nederlandstalige Jeugdraad o.l.v. Jas-
paert overhandigt de formateur een adviesnota betreffende het 
te voeren jeugdbeleid, opgevat in funktie van een vijfjarenplan. 
Aangedrongen wordt op de benoeming van een minister of 
staatssekretaris voor het jeugdbeleid. 

k Uit een persmededeling blijkt dat de PSC van het arr. Brussel 
zich niet zal neerleggen bij de beperking van het « gewest » 
Brussel tot de 19 gemeenten van de agglomeratie. 

ZATERDAG 30 DECEMBER 1972 

k In een intervieuw met « La Dernière Heure » zegt de h. Jeu-
nehomme (van de Waalse PLP) dat men niet moet denken dat 
alles ongeveer in kannen en kruiken is met de regeringsvor
ming. De Waalse PLP wil geen « dépanneur » spelen in ruil voor 
enkele ministerportefeuilles. 

k Tijdens een nieuwe bijeenkomst met de h. Leburton pakken 
de onderhandelaars van CVP-PSC uit met een preciese nota 
waarin hun eisen vervat staan in verband met de herziening van 
het schoolpact. De CVP-PSC wil miljarden voor het katoliek on
derwijs, dat diep in de schulden zit als gevolg van grootscheep
se scholenbouw in de voorbije jaren. Socialisten en liberalen 
zijn (onaangenaam) verrast. De besprekingen worden zonder be
sluit opgeschort. 

k Frank Swaelen, een van de CVP-onderhandelaars, zegt dat de 
CVP nooit aan een drieledige regering zal deelnemen indien het 
regeerakkoord geen concrete engagementen bevat voor het weg
werken van de discriminaties, waarvan het katoliek onderwijs 
het slachtoffer is, en voor de subsidiëring voor de bouw van 
katolieke scholen. 

ZONDAG 31 DECEMBER 1972 

MAANDAG 1 JANUARI 1973 

Nieuwjaarsweekende. 

een nieuwe schoolstrijd ? 
De regeringskrisis drijft als een ijsberg. Het publiek krijgt slechts de 

top te zien. De echte machtsstrijd wordt onder water geleverd. Nadat 
we een paar weken tegen de klippen van Voer, eentaligheid en gewest
vorming hebben mogen aankijken, komt nu het onderwijs ter sprake. 
Voor de CVP is dit een dankbare aangelegenheid : ze kan er liberalen 
en BSP-ers mee chanteren en zich in een betere positie maneuvreren 
om naar verkiezingen te stevenen. Daarom is het goed het onderwijs
programma van de VU in dit licht nog eens te bekijken. 

Het belang van de schoolkwes-
tie in deze krisis kan moeilijk over
schat worden. 

De eerste krisisgeruchten in het 
najaar zijn beginnen gonzen in de 
tijd dat de protokollen voor de 
herziening van het schoolpakt 
moesten ondertekend worden. Zij 
werden niet ondertekend. In de 
kultuurraad werd elke echte auto
nomie onmogelijk gemaakt o.m. we
gens de minorlsatievrees van de 
vrijzinnigen in schoolkwesties. De 
unitaristen kunnen zich hierachter 
verschuilen. De vrijzinnige federa
listen kunnen echter gerust zijn in 
de Volksunie en haar programma. 
Wij zijn een pluralistische partij en 
bovendien zouden wij er geen baat 
bij vinden de strijd voor de ont
voogding van ons volk voor een 
tijd te vergeten om schooloorlog 
te gaan spelen. 

Voor ons is de schoolkwestie 
een kwestie van sociale rechtvaar
digheid, én een vraag van demo
cratisering én een vraag naar een 
goed onderwijs voor ons volk. 

Voor ons kan de schoolkwestie 
niet herleid worden tot de kwesiie 
van het eigendomsrecht van de 
gebouwen ! Wij zullen ons krach
tig verzetten tegen diegenen die 
dat aan de ouders van kinderen 
in de vrije scholen trachten wijs 
te maken. 

Over welke kwesties gaat het 
tussen de onderhandelaars ? Het 
is voor elke toeschouwer duidelijk 
dat het niet gaat om het onder
wijs, niet om democratisering. Een 
aantal onderhandelingspunten lig
gen op het sociale- vlak : leerlin
genvervoer, normen voor aanstel
ling van studienrieesters-opvoeders, 
gelijk loon voor gelijk werk voor 
priesters en religieuzen, aanpassing 
van de werkingstoelagen e.d. 

Wat de sociale discriminaties 
ten nadele van ouders, leerlingen 

en personeel van het vrij onder
wijs betreft, pleitte de Volksunie 
steeds voor volledige gelijkheid. In 
de brosjure « Na 12 jaar school
pakt », in 1972 uitgegeven door 
onze partij lezen we zeer duidelijk • 
« In de optiek van de Volksunie 
worden alle materiële aspecten ge
dragen door de gemeenschap. 
Daarom kan noch tegenover de in
richtende machten, noch tegenover 
de ouders, noch tegenover het per
soneel, enige discriminatie geduld 
worden. 

« in alle netten, moeten de so
ciale voorzieningen derhalve gelijk 
zijn. De vergoeding voor parasco-
laire activiteiten moet dezelfde zijn 
in alle netten ». 

Onder deze voorwaarden is het 
voor de Volksunie echter ook nor
maal dat men weet of het geld zijn 
bestemming bereikt (en bv. niet 
in de verkiezingskas van de CVP 
terecht komt). 

« Vanzelfsprekend moet het Rijk 
voor alle netten beschikken over 
inkijkrecht op financieel gebied ». 

het gebouwenvraagstuk 

Dit willen we uitdrukkelijk niet 
gelijkschakeien met de sociale dis
criminaties die we tevoren behan
delen. Het is een vraagstuk van 
een andere aard. Het vrij onder
wijs heeft een grote expansie ge
kend. Het heeft veel moeten bou
wen om de leerlingen onderdak te 
geven, zonder ervoor gesubsidieerd 
te worden. 

Met de steun van de ouders, de 
hiërarchie, de hulp van de liefda
digheid werd er gebouwd. Maar de 
schulden lliepen niettemin hoog in 

de miljarden. De Rijksscholen wa
ren ook in expansie, zij werden 
echter sterk beperkt in hun bouw
mogelijkheden. Talrijk zijn nog de 
barakken en gebouwen in slechte 
staat. 

De Volksunie vindt dat van bei
de zijden de klachten gegrond zijn. 
Daarom stellen wij dat de kwestie 
varf de gebouwen moet losgemaakt 
worden van de inrichting van on
derwijs. 

« Het oprichten van schoolge
bouwen, hun materiële inrichting 
en modernisering moet tot de op
dracht van het Rijk behoren ». 

Ook wat het vrij onderwijs be
treft. Maar de Volksunie stelt dat 
het gebouwenpatrimonium in dit 
geval geleidelijk en evenredig moet 
overgedragen worden aan de ge
meenschap. Praktisch gezien komt 
dit hierop neer : het Rijk neemt 
elke verantwoorde nieuwbouw, in
richting en uitrusting op zich, ter
wijl het eigendomsrecht van de 
school op de gemeenschap over
gaat en niet blijft bij de congrega
ties, het bisdom of de privé-instel-
ling. 

Bij door het Rijk verrichte in
vestering in de modernisering en 
in de uitrusting zou de eigendoms
overdracht verhoudingsgewijze ver
lopen. Het is vanzelfsprekend dat 
de inrichting van het onderwijs zelf 
volledig vrij moet blijven. De eige
naar van een huis heeft ook niet 
het recht om zich met het huis
houden van de huurder te bemoei
en. De CVP gebruikt het gebouwen
vraagstuk om de nettenstruktuur 
te verstevigen en een tweede oi> 
derwijsministerie tot stand te bren
gen naast dat van het Rijk. Dan 
wordt het wel bijzonder moeilijk 
om over onderwijsvernieuwing, sa
menwerking of pluralisme te pra
ten en het accent te leggen op de 
rol van de schoolgemeenschap. Da 
Volksunie vindt het onderwijs te 
belangrijk om het aan een machts
strijd op te offeren. 

n.m. 

Brosjure « Na 12 jaar schoot-
pakt » te verkrijgen op het sekre-
tariaat. Volderstraat 71 - 1000 Brus
sel. 
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laat de 
yoerstreek 
met rust ! 

In een persmededeling wijst 
het « Vlaamse Aktiekomitee 
voor de Voerstreek » er terecht 
op dat het voorstel-Leburton, 
waarbij de oprichting van Fran
se kleuter- en lagere echolen 
in de Voergemeenten gemakke
lijk wordt gemaakt, in feite 
neerkomt op de invoering van 
de « liberté du père de familie ». 
Dit moet wegens de bestaande 
sociale druk tot volledige ver-
fransing leiden op termijn, zo
als elders is gebleken. Het Ak
tiekomitee wijst er bij die gele
genheid op dat sommige «Waal
se» gemeenten ten zuiden van 
de Voerstreek soms meer dan 
25% Nederlandstaligen tellen, 
maar dat daar nooit Nederlands 
onderwijs werd overwogen ; 
dat bovendien de 20.000 Limbur
gers uit de Platdietse streek 
nooit de aandacht van enige 
formateur hebben gekregen ; en 
dat men nooit rekening heeft 
willen houden met de mensen 
uit de Jekervallei die het ver
langen te kennen gaven om bij 
Limburg te blijven. Het Aktieko
mitee eist dan ook ven de 
Vlaamse onderhandelaars over 
een regeringsprogramma dat zij 
zouden weigeren nog te dis
cussiëren over de kunstmatig 
door de Walen opgeblazen 
« Voerkwestie ». 

grillige perin 
Onlangs ging RW-voorzitter 

Frangois Perin te Oudenaarde in 
het publiek « dialogeren » met 
de CVP-er Jan Verroken. Perin 
zei bij die gelegenheid dat het 
RW echt de Vlaamse Beweging 
wil begrijpen en dat Vlamingen 
en Walen te Brussel een ge
meenschappelijke vijand heb
ben : Beulemans. Hij verklaarde 
zich ook voorstander van een 
sub-nationaliteit voor Vlamin
gen en Walen te Brussel en er
kende zelfs het recht op zelf
beschikking voor de Duitse ge
meenschap in Oost-België. 

Prachtig, jammer dat de h. 
Perin zo wispelturig is en om 
de haverklap van mening schijnt 
te veranderen of domme stre
ken uithaalt zoals vorig jaar 
met zijn aanval op de Volks
unie in volle parlement. Het 
ogenblik komt inderdaad snel 
naderbij dat Vlaamse en Waalse 
federalisten met mekaar aan ta
fel zullen moeten gaan zitten 
voor het bevrijdende gesprek. 
Het zou een echte blijk van be
grip t.o.v. de Vlaamse Beweging 
zijn als de RW-Walen zouden 
beginnen met de Voerstreek 
met rust te laten. Die hele op
geblazen « kwestie » is een pad 
die de super-unitarist Vanden 
Boeynants in 1968 in de korf 
van de federalisten heeft gezet. 

paladijn 
De notoire Gentse franskiljon 

Jean Eeckhout, sekretaris-gene-
raal van de UCO (Union Coto-
nière), heeft van de Académie 
Frangaise een gouden medalie 
ontvangen. Een welverdiende 
onderscheiding voor deze « pala
din de la langue franpaise », zo 
oordeelt « Pourquo! Pas ? ». 
Als voorzitter van de « Cercle 
Artistique » en van de Gentse 
« Amities Franpaises » heeft 
hij immers steeds zijn talenten 
van jurist, van journalist en re
denaar gewijd aan de verdedi
ging van de « latijnse tradities » 
in Vlaanderen. Het is fleurig ge
zegd, maar in de praktijk komt 
het erop neer dat Eeckhout (wat 

een mooie latijnse naam !) en 
de andere franskiljonse quis
lings steeds alles in het werk 
hebben gesteld om Vlaanderen 
te helpen verbasteren via de 
verfransing. Zolang het mogelijk 
blijft dat dergelijke volksvijan
den hoge posten blijven bekle
den in een streek waarvan zij 
het volk verachten, zijn wij nog 
niet waar wij moeten komen. 
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de zoveelste 
diskriminatie 

De diskriminatie tussen 
Vlaanderen en Wallonië is een 
Belgische levensregel. We we
ten bv. al lang dat bij een klei
nere bevolking Wallonië meer 
postkantoren telt dan Vlaande
ren met een zoveel hoger be
volkingscijfer. Bij de rechter
lijke diensten is het niet beter: 
meer rechters ten zuiden van 
de taalgrens dan ten noorden, 
waardoor in Vlaanderen rechts
zaken langer aanslepen, met al 
de gevolgen vandien. Ook het 
gewone gerechterlijke apparaat 
hangt scheef : uit een ant
woord van Vranckx op een par
lementaire vraag blijkt dat er in 
Vlaanderen 11 funkties van ge-
rechterlijk officier vakant zijn, 
terwijl Wallonië er eventjes 21 
te veel heeft. Dat zijn behalve 
meer werk per man en dus tra
ger verloop van het onderzoek 
ook zoveel meer wedden die de 
Vlaamse gemeenschap niet ten 
goede komen. Bij de Waalse 
gerechterlijke diensten wint 
men des te meer tijd en geld 
en kunnen de heren er hun ge
mak van nemen. Omdat ze het 
ai 140 jaar gewoon zijn vinden 
de Waaltjes dat normaal. En de 
Brusselse unitairen en paritelts-
kampioenen evenzeer. 

En dan is heel dat zoodje, de 
« Vlaamse » kleurpolitiekers in-
kluis, verwonderd dat we dat 
niet meer nemen. Ouder ge
woonte ligt hun antwoord trou
wens klaar : zij die op even
wicht aandringen zijn de ex
tremisten. Extremisten, die de 
luxe van de bevoorrechten be
talen, hoe bestaat het ? 

inflatie in galop 
Het blauwe briefje dat op 1 

januari 1972 nog duizend frank 
waard was, is vandaag nog 
maar amper goed voor 935 fr. 
Wie dus zijn geld aan 6% had 
geplaatst, heeft in de loop van 
1972 bijgevolg zelfs nog ver
lies geleden. En in de loop van 
de laatste maanden liep de kur-

ve van de muntontwaardfng 
steiler dan ooit vorheen om
hoog. In 1971 stegen de kleine 
handelsprijzen met 4,3%, in 1972 
reeds met 6,5% en wat het 
voor 1973 moet worden kan 
geen mens precies voorspellen 
maar de verwachtingen zijn erg 
somber. De vele kleine spaar
ders, die hun moeizaam ver
zamelde sommetje nog altijd op 
depositoboekjes hebben staan 
aan 3 tot 4%, worden op die 
manier fameus opgelicht zon
der dat ze het zelf merken. De 
huisvrouwen echter voelen 
maar al te duidelijk dat ze met 
het gezinsloon steeds minder 
rondkomen, de briefjes vliegen 
door hun handen. Het hoeft dan 
ook niemand te verwonderen 
wanneer in de loop van 1973 so
ciale beroering zou ontstaan die 
breed om zich heen grijpt. 
Want het zijn precies de zwak
ste groepen uit onze samenle
ving die het ergst getroffen 
worden door deze galopperen
de inflatie. 

nieuwkerke 
In het Westvlaamse dorp 

Nieuwkerke (tussen de « Waal
se y> enclave rond Komen en de 
Franse grens) zijn een drietal 
Franstaligen begonnen met een 
handtekeningenaktie voor facili
teiten. Het schijnt dat de bur
gemeester hen welwillend laat 
doen en dat een aantal naïeve 
Vlamingen reeds hun handteke
ning plaatsten. De motie is im
mers in het Nederlands gesteld! 
Als deze burgemeester wenst 
dat er in de toekomst nog meer 
grondgebied van zijn gemeente 
wordt afgenomen, dan moet hij 
deze ogenschijnlijke gematigde 
Franstaligen maar aanmoedigen! 
Heeft hij dan nog niet door dat 
deze imperialisten steeds be
ginnen met « beperkte n faci
liteiten te vragen om dan, in 
een volgend stadium volledige 
tweetaligheid te eisen en ten 
slotte de annexatie bij Fransta
lig gebied. Eens zover Is het — 
voor de Vlamingen dan — vol
ledig uit met alle faciliteiten. 
Zij hebben zich nog enkel vol
komen aan te passen aan him 
verfranst milieu. De voorbeel
den liggen in België voor het 
rapen, maar in Nieuwkerke 
schijnen sommigen de lepe 
streken van de francofonen nog 
altijd niet door te hebben. 

onzinnig en 
peperduur 

De kapitalistische onderne
mingsleiders in Wallonië spelen | 
onder 'n hoedje met de Waalse 
socialisten. De eersten laten, bij 
gebrek aan verbeelding en dy
namiek, hun bedrijven verkom
meren tot ze niet langer rende
ren. Op dat ogenblik doen ze 
dan, gesteund door de syndika-
listen en de Wallinganten, be
roep op staatshulp. En die krij
gen ze ook, wat dacht je wel. 
Vele tientallen miljarden zijn op 
die manier jarenlang in de bo
demloze putten van de ster
vende Waalse mijnen gestort. 
Daarna kwamen de staalbedrij
ven en ds metaalverwerkende 
nijverheid aan de beurt. Maar 
uiteindelijk bleek dat ook geen 
oplossing. Dan maar de hele 
faljiete boel (zie Val Saint Lam-
bert) maar aan de Staat ver
kocht ofwel — en nog maar 
eens met grote staatssteun — 
aan het buitenland (zie ACEC-
Westinghouse, SABCA e.a.). De 
fabrieken in Wallonië moeten 
blijve-> draaien, desnoods met 
verlies : dat moet de Staat 
maar bijpassen. Dat noemt een 
Leburton de « nationale solidari

teit ». Met andere woorden : 
met of zonder argumenten, 
Wallonië moet voorrang krij
gen en de Vlamingen moeten 
dit maar betalen. Zo simpel is 
dat. 

De Waalse BSP wil nog verder 
gaan en deze « staatshulp aan 
Wallonië » tot in het onzinnige 
opdrijven en steeds meer 
staatsbedrijven oprichten. Als 
Leburton eerste-minister wordt, 
krijgen wij een regering die, bij 
manier van spreken, in Vlaande
ren belastingen zal innen om 
het geld in Wallonië uit te ge
ven. 

konservatief 
per definit ie 

In het weekblad « Spectator » 
hield Jean-Luc Dehaene, hoofd 
van de ACW-studiedienst, on
langs zijn zoveelste pleidooi 
voor de « progressieve front
vorming ». Hij schrijft o.m. dat 
het de hoogste tijd wordt dat 
de « progressisten » meer aan
dacht gaan besteden aan de 
institutionele hervorming. Men 
kan ze immers ook anders zien 
dan een communautaire span
ning nl. als een grondige herver
deling van de politieke macht. 
De progressisten moeten zich 
inzetten voor die herverdeling 
In de zin van een decentralise
ring en van een grotere door
zichtigheid. En laat het dan nog 
waar zijn dat er onder de fede
ralisten heel wat konservatieven 
rondlopen (dixit Dehaene), het is 
even duidelijk dat de unitaris-
ten en de centralisten per de
finitie konservatieven zijn. 

Terloops krijgt de BSP-mede-
voorzitter 'n flinke veeg uit de 
pan om zijn star unitarisme, 
een strategie die volgens De
haene de frontvorming van de 
progressieven sterk bemoeilijkt 
en het tot stand komen van 
wat Van Eynde de « heilige al
liantie » van CVP en VU noemt, 
in de hand kan werken. 

h.a.l.t. betoogt 
te brussel 

Onder de dynamische leiding 
van Eugeen Carette (Roesela-
re) ontplooit de drukkingsgroep 
voor zelfstandigen HALT een in
drukwekkende aktiviteit. Regel
matig duiken de mensen van 
HALT in het nieuws met Initia
tieven die de middenstandsel-
sen kracht moeten bijzetten. 

Omdat, ondanks al die akties, 
de discriminatie tegenover de 
zelfstandigen nog dagelijks toe
neemt besloot HALT, in samen
werking met besturen uit de 
sektoren Horeca, meubel-, tex
tiel- en vleeshandel, handel in 
lederwaren en andere takken 
van de middenstand, een beto
ging te organiseren te Brussel 
op 18 februari a.s. Als ook deze 
betoging dan geen onmiddellijk 
positief resultaat oplevert zal 
een volledige staking worden 
uitgeroepen. 

Met het oog op een twee
daagse conferentie van de Euro
pese niet-politiek gebonden 
landbouw en middenstandsgroe-
pen, namen afgevaardigden van 
HALT, van 't Algemeen Boeren-
sindikaat en van het Neutraal 
Syndicaat der Zelfstandigen in
middels kontakt op met de 
Franse middenstandsleider Ni-
coud die in drie jaar tijds een 
sterke en onafhankelijke mid
denstandsorganisatie wist op te 
bouwen. Na afloop verklaarde 
de h. Carette dat landbouwers 
en middenstanders dringend op 
Europes niveau overleg moeten 
plegen aangezien steeds meer 
beslissingen op dit vlak worden 
genomen. 

vlaamse 
bridge 
federatie 

Men meldt ons de geplande 
oprichting van een Vlaamse 
Bridge Federatie. De stichtings
vergadering zal doorgaan te 
Gent, Ingelandgat 19, In de lo
kalen van de rederijkerskamer 
« Marien Theeren » (een 200 m 
van de centrale Koornmarkt). 
Reeds een vijftigtal Vlaamse 
clubs met in totaal zo'n 1500 
spelers zouden hun medewer
king hebben toegezegd. De 
vraag « waarom deze stich
ting ? » beantwoorden de ini
tiatiefnemers in hun persmede
deling zelf als volgt : « Wij zijn 
de autoritaire houding van de 
Franstalige leiding van de Bel
gische federatie beu. De Vla
mingen willen met eerbied be
handeld worden. Wij willen de
gelijke waar voor de overdre
ven lidmaatschapsgelden. De 
bridge-wereld is niet langer een 
kaste voor bevoorrechten. Wij 
willen een verbond met demo
cratische inslag ». 

Wie meer wil weten over het 
geplande initiatief richte zich 
tot de h. Crucke, Zwijnaardse-
steenweg 481, 9000 Gent, tel. 
09/22.79.70. 

dosfelactiviteiten 

KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK 

Door het Dosfelinstituut wordt een kadervormingscyclus geor
ganiseerd voor politieke kaderleden. 
Deze cyclus loopt over 6 lessen en is gratis. Men zal vooral wer
ken via zelf-activiteit van de deelnemers. 

Hieronder reeds enkele definitieve data : 

ARR. ST.-NIKLAAS 
9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart te 20 uur. 
Zaal Mercator, Stationsstraat 35, St.-Niklaas. 
Inlichtingen : J.P. Maes, dr. Verdurmenstraat 6, St.-Niklaas of 
H. Leyseele, Zwijnaardessteenweg 698, Gent. 

ARR. HASSELT en TONGEREN-MAASEIK 
19 januari, 16 februari, 9 maart, 23 maart, 13 april te 20 uur. 
Cultureel Centrum te Hasselt. 
Inlichtingen : J. Cuppens, Zandbergerstraat 22, Neeroeteren. 

ARR. BRUGGE 
5 februari, 12 februari, 19 februari, 26 februari, 5 maart, 12 maart 
te 20 uur. 
Lokaal • Breydelhof », Suvéestraat 2, Brugge. 
Inlichtingen : mej. Van Halme, Witte Beertstraat 31, Brugge. 

ARR. LEUVEN 
18 februari, 4 maart, 18 maart te 9 uur. 
Inlichtingen : G. Bert, Corbiëlaan 4, Bertem. 

ARR. ROESELARE 
2 maart, 16 maart, 30 maart, 13 april, 27 april, 11 mei te 20 uur. 
Inlichtingen : J. Hanssens, Vljverstraat 14, Tielt. 

é 
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de staking te mol 

BSP-TAFELSPRINGER BAEYENS WIL 

HET KERNCENTRUM ONTMANTELEN 
Sinds dinsdag 2 januari z i jn de ru im 1200 personeels leden van het 

« Studiecentrum voor Kernenergie » (SCK) te Mo l in stak ing. Slechts een 

k le in aantal werkvr i jw i l l i gen t ro tseerde de sterke stak ingspiket ten. Aan

le id ing to t deze staking was o.m. de afdanking van een jong kaderl id dat 

de euvele moed opbracht om de heren van het SCK-establ ishment als 

' t paste op hun nummer te zet ten. Maar de malaise zit veel dieper, zoals 

u i t bi jgaande in format ie — ons door de stakers zelf bezorgd — overvloe

d ig b l i jk t . Het ziet er bovendien naar ui t dat het een staking van lange 

duur zou kunnen worden en in brede kr ing word t be tw i j fe ld dat de sfeer 

in het cent rum opnieuw goed kan worden zolang de BSP-janus André 

Baeyens, sekretaris-generaal van Ekonomische Zaken en voorzi t ter van 

de beheerraad van het SCK, te Mol de plak bl i j f t zwaaien. Velen verden

ken er hem namel i jk van dat hi j het Molse Kerncentrum gaandeweg w i l 

ontmante len ten voordele van het jongere en kle inere (maar Waalse) 

Inst i tuut voor Radio-isotopen te Char leroi . 

de « ziekten » van het sck 

De regering heeft kennel i jk geen 

duidel i jk beleid inzake het weten

schappeli jk onderzoek. Om nie

mand te onts temmen word t « de 

koek « in vele pol i t ieke en belan-

gen-blokjes opgedeeld. Er is een ge

brek aan wetenschappel i jke des

kundigheid bij een aantal mensen 

op de verantwoordel i jke posten. Op 

een tweeta l erkende deskundigen 

na, worden alle technische en ad

minist rat ieve verantwoordel i jkhe

den waargenomen door sterk be-

iiSIIIIIIRfiiiJiili: l,l!Ji,lüiiiii,iU^^ . UlIliJiOBW^ 

tw i s te f iguren, meestal pol i t ieke 

sl ippendragers. Vandaar dat de 

univers i te i ten en de ni jverheid zich 

dood ergeren aan het geklungel op 

het SCK, en dat de bekwame men

sen ontmoedigd worden door het 

eeuwige vechten tegen de muur 

van onkunde en betweter i j . In zo'n 

omstandigheden is een « laag ren

dement » moei l i jk te vermi jden . 

Aan de top van het SCK vindt 

men geen enkel bewust Vlaming 

en men vraagt zich af of daar zelfs 

iemand te vinden is die voor de 

toekomst van het SCK werkel i jk 

w i l « vechten ». 

In deze onwette l i jk- tweeta l ige 

instel l ing [er werken daar 950 Vla

mingen en 285 Franstaligen) zijn 

de hoogste funct ies in handen van 

Walen : André Bayens, voorzi t ter 

van de Raad van Beheer [zoals ge

zegd een BSP-kreatuur die van taal

rol verandert te lkens hij vooruit

z ichten heeft op nieuwe benoemin

gen) en Julien Goens, direkteur-

generaal. En om een idee te geven 

van de pol i t ieke parachutages in 

het Centrum : een t iental jaren ge

leden mislukte een CVP-opzet om 

Dhont direkteur-generaal te laten 

benoemen, de liberaal Goens en 

de social ist Amel inckx werden res-

pekt ievel i jk direkteur-generaal en 

adjunkt-direkteur-generaal. Een vier

tal jaren geleden werd de social ist 

Mees dan vanuit Ekonomische Za

ken te Mol als administ rat ief di-

rekteur gedropt en een goed jaar 

geleden kwam de CVP-er De Cort 

van bij Eyskens op het Cent rum 

toegewaaid met de t i te l van ad

junkt-direkteur-generaal. En enkele 

maanden geleden was het de beurt 

aan een ABVV-sekretaris om er als 

personeelschef te worden aange

s te ld . Over de aanstel l ing van de 

reeds genoemde André Baeyens, 

die de st ichter-promotor was van 

het IRE te Char leroi , hebben w i j 

dest i jds in ons blad reeds onze 

mening gezegd.. . 

aanleiding tot de staking 

De toestand te Mol is — door al 

dat pol i t iek gekonkel — momenteel 

zo dat in fe i te enkel het Vlaams-

overtu igd personeel zowel op wa-

tenschappel i jk als op algemeen 

mensel i jk vlak vecht voor het 

voortbestaan en de toekomst van 

het Kerncentrum. En velen hebben 

de indruk dat het Centrum geleid 

wordt door mensen die om het 

SCK ten slot te niet veel geven. . . 

In die omstandigheden hoeft het 

niemand te verwonderen dat er zich 

een groeiende onrust heeft mees

ter gemaakt van het personeel, dat 

begint te vrezen voor de stabi l i te i t 

van zijn betrekkngen. De staking 

gist te reeds enkele t i j d . 

A ls aanleiding daartoe kunnen 

worden aangestipt : de bovenge

schetste atmosfeer ; de afbraak-

pol i t iek van het SCK door direkt ie-

leden en d i t ten voordele van het 

IRE te Charleroi en van « technolo

gisch onderzoek » te Luik ; de ver

pachting (aan spotpri jzen) van uit

rust ing, personeel en onderzoeks

resultaten aan parasiet- instel l ingen 

binnen de muren ; de zwi jgpl icht 

opgelegd aan alle hoger-gediplo-

meerden door de t i jdel i jke kon-

t rak ten; het schandalig ontslag van 

een jong kaderl id einde november 

en de spontane sol idar i te i tsbewe

ging die erop volgde ; de vrees dat 

Baeyens personeel w i l afdanken, 

om te beginnen 65 man, en d i t is 

in s t r i jd met de overeenkomsten 

op paritair vlak, 

De eisen die door de stakers 

worden gesteld zijn de volgende : 

de wederopneming van het ontsla

gen kaderl id, werkstabi l i te i t , geen 

t i jdel i jke kontrakten meer, een 

Vlaamse di rekt ie die het hoofd 

wee t te bieden aan de manipula

t ies van Baeyens, zuivere verhou

dingen met de « 3e bedri jven • 

binnen het SCK, en ten slot te : her

waardering van de wetenschappe

l i jke toekomst van het SCK. 

De vakbond die er het s terks t 

staat en die het best de verzuch

t ingen van het personeel weer

geeft is de Landelijke Bedienden-

centrale. De liberale en social is

t ische vakbonden konden er ech

ter niet buiten deze staking eveiv 

eens te erkennen. 

komt er toch een interprofessioneel aidiooni ? 
Vorige maand sprongen de be

sprekingen af tussen het Verbond 

van de Belgische Ni jverheid en de 

vakbonden, die to t doel hadden, 

een nieuw interprofessioneel ak

koord to t stand te brengen (1973 

1974). Het patronaat vond de sin-

dikale eisen niet verwezenl i jkbaar 

wegens de hoge uitgaven eraan 

verbonden Het kwam er op neer 

dat het zei •< laten we de kip met 

de gouden eieren niet doden ». 

Intussen besloot men toch te 

praten. Dat was het gevolg van de 

dreig ing met akt ie door de vak

bonden Wel l icht heeft ook de ver

ru iming van de patroonsorganisa

t ie een rol gespeeld, om het nau

we l i j ks begonnen en dan afgebro

ken gesprek te hervat ten. Het VBN 

is inderdaad opgegaan in het VBO 

(Verbond der Belgische onderne

mingen) : voortaan werk t niet al

leen de ni jverheid in het nieuwe 

patroonsverbond, ook de patroons 

der dienstver lenende sektor zijn nu 

samen met de producenten in één 

organisat ie verenigd. Deze grotere 

eenheid heeft een groter zelfver

t rouwen bij de patroons tot stand 

doen komen Vandaar een nieuwa 

bere idheid, al dient onmiddel l i ik 

gezegd dat het VBO met bereid 

b l i jk t , zonder veel verzet op de 

yakbondseisen in te gaan De "̂ -e-

ren Provoost en Pulinckx l ieten na

mens het VBO duidel i jk verstaan, 

dat bereidheid to t praten niet be

reidheid to t kapi tuleren betekent. 

Het kan dus een harde konfronta-

t ie worden 

De sindikale eisen zijn gekend : 

min imum maandloon van 12.500 fr., 

verkor t ing van de werk t i j d , v ier 

weken vakant ie, verplaatsingsver

goeding, akt iever tewerkste l l ings

pol i t iek. Van patronale zi jde staat 

men huiver ig tegenover de eisen 

betref fende een min imum gewaar

borgd loon, omdat men vreest dat 

bij erkenning ook de hogere lonen 

en wedden zullen st i jgen Ook de 

vierde vakant ieweek (waarvoor een 

groeiende tendens bestaat, deze 

vierde week in de win ter toe te 

kennen) wek t geen patronale geest

dr i f t . Het is ook een kwest ie van 

kl imaat Meer en meer word t aan

gedrongen op vervroeging van het 

pensioengenot : op 60 jaar voor 

mannen, op 55 jaar voor v rouwen. 

Dat houdt o a verband met de ver

lenging van de gemiddelde leef

t i jdsduur als gevolg van de me

dische vooruitgang en dus van de 

verminder ing van het s ter f tec i j fer 

tussen de tweede en de derde 

leef t i jd Een recente opiniepei l ing 

w i j s t uit d a t ' d e vraag naar een 

vervroegd pensioen toeneemt 

Inmiddels gr i jpt d i t gesprek 

plaats in een kl imaat van st i jgende 

inf lat ie (duur leven en geruisloze 

geldontwaarding, die het sparen 

begint te beïnvloeden), st i jgende 

werkloosheid (vandaar de sindikale 

vraag naar opr icht ing van loonin-

tensieve bedr i jven, desnoods via 

staatsbedr i jven, wat het VBO alles 

behalve aantrekkel i jk v indt ) . 

Bijaldien het t o t werke l i jke on

derhandelingen komt zal het VBO 

vermoedl i jk aandringen op een lan 

gere spreiding van bepaalde sleu-

teleisen tegenover de vakbonden 

en van een aktiever s t r i jd tegen 

de inf lat ie tegenover de reger ing. 

Na een periode van goedkoper kre

diet werd het nu l ichtjes duurder. 

Bij handhaving zal deze st i jg ing de 

invester ingen niet bevorderen en 

dus de tewerks te l l ing evenmin, on

danks de ekonomische heropleving. 

Deze laatste verschaft de vakbon

den het argument om bepaalde ei

sen te stel len • ook de arbeider 

moet zi jn aandeel kr i jgen in de 

ekonomische relance Bij gemis 

aan een interprofessioneel akkoord 

moet het patronaat rekening hou

den met sindikale akt ies in uiteen

lopende sektoren, wa t dan •• ver

stor ing van de sociale rust » zal 

heten. Niet te verwonderen dat het 

patronaat een tradi t ionele driepar-

t i jenreger ing gunst ig gezind is , 

want de aanwezigheid in een der

gel i jke regering van de twee zgn 

sociale part i jen, enigszins geremd 

door de aanwezigheid van de par

t i j van het groot-kapitaal, is een 

garantie to t mat iging der sindikale 

eisen. In deze optiek bestaat er 

dus een kans op een kompromis 

maar ook op een heropf lakker ing 

van de zgn. wi lde akt ie. 

UNIVERSmURE 
INSTELJ.INQ 
ANTWERPEN 

VAKANTE 
BETREKKINGEN 

ADMINISTRATIEF PERSONEEL 
HOSTESS-TELEFONSTE 
(graad adjunct-correspondent 136.000 F - 202.000 F) 
VOORWAARDEN : 
a. 'Diploma, getuigschri f t of brevet van vol led ig 

lager secundair onderwi js . 
b. Bereid z i jn, volgens het beurtstelsel, avond- en 

zaterdagprestaties te verr ichten. 
Vanaf 21 jaar word t een brutobezold ig ing van 
13.525 F per maand toegekend, haard- en stand
plaatsvergoeding inbegrepen. 
BEHEERSPERSONEEL 
MAGAZIJNIER. 

(graad geschoold werkman ; wedde : 136.000 F -
202.600 F) 
VOORWAARDEN : 
a Diploma, getuigschri f t of brevet van vol led ig 

lager secundair technisch onderwi js, 
of b) 6 jaar nutt ige ervar ing als magazijnier. 
Vanaf 21 jaar word t een brutobezold ig ing van 
13.525 F per maand toegekend, haard- en stand
plaatsvergoeding inbegrepen. 
Voor al deze vacatures gelden de volgende alge
mene voorwaarden : 
a. Belg zijn. 
b. aan de dienstpl ichtwetten vo ldoen. 
c. houder zi jn vam een bewi js van goed zedeli jk 

gedrag. 
d. de vereiste l ichameli jke geschiktheid bezitten. 
Kandidaturen met een uitgebreid curr iculum vitae 
dienen vóór 20 JANUARI 1973 gericht te worden 

U N I V E R S I T A I R E I N S T E L L I N G 
A N T W E R P E N 
DiFectie Personeel-Administratie 
Fort V I -s t raat 
2 6 1 0 W i l r i j k 

an de 
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persspiegel 
In een land waar zo moeilijk de oude gewaden worden afgelegd, zijn 

het steeds dezelfde geesten die weerkeren. Gedragen op de vleugels 

van het nieuwe jaar is ze daar weer « de prille ziel van liet kind ». En dat 

Is dan weer het gegeven waar de moeizaam zwoegende joernalisten hun 

kolommen trachten mee te vullen. Met op de achtergrond één zekerheid : 

« de boer zal 't al betalen » zoals onze voorouders het zongen. En loods 

Leburton, nog steeds hopend kapitein te worden, laveert maar verder. 

Naat' waar kan niemand zeggen. 

hei volk 

Het wordt wel een plezante drie
hoeksverhouding. De BSP ziet de 
PVV graag om schoolredenen en is 
de CVP beu, maar het blijft de 
wettige vakbondechtgenote. De 
CVP haar konservatieve hartkamer 
klopt overspelig in de richting van 
de PVV, maar haar kristelijke vak
bondstrouwe leidt tot volgende ge-
wetenskrisis. 

• Inzake de onderwijskwestie ziet 
het er naar uit dat de liberale intre
de in de regering enkel tot resul
taat zou hebben het anti-katholieke 
kamp te komen versterken. De libe
ralen — zijn ze zich daarvan be
wust ? — hebben zaterdag bewe
zen dat hun intrede in de regering, 
naast de politieke offers die de 
twee andere partijen er moeten 
voor brengen (de liberalen eisen 
een vice-premier en zes ministers, 
mitsgaders een aantal staatssecre
tarissen !) geen enkele baat zal 
bijbrengen en bijgevolg slechts nut
teloos en schadelijk kan zijn. Om 
van de remmende invloed die zij 
op sociaal vlak zullen hebben, niet 
eens te gewagen ! 

Het uur der waarheid is dus wel 
ge.^lagen, in de eerstkomende da
gen valt de beslissing over het lot 
van de formateur en over het nut 
van een drieledige regering », 

volksgazet 

i Wat moet Van Eynde in deze om
standigheden op zijn tong bijten ! 
Waar hij anders eens flink zou kun
nen vlammenspuwen rond « de 
ziel van het kind, die met baksteen 
moet worden gered », daar moet 
Jos nu zwijgen omwille van het 
• grote ideaal » : Leburton die 
kost wat kost moet eerste minister 
worden. 

• g) Dat in een periode waarin 
— ook in het katholiek milieu en 
zelfs door M Martens toen hij nog 
geen president was ! — gesproken 
wordt over experimenten met plu
ralistische scholen, de CVP-PSC, 
ten koste van veel belastinggeld, 
alhen blijkt te denken aan de con
solidatie van het katholiek onder-
wijsnet, liefst voor tientallen jaren 
en ronder de geringste tegenpres
tatie 

' h] Dat miljarden worden ge
vraagd (nogmaals, zonder na te 
gaan of zij er zijn !) zonder dat er 
sprake is van toewijzing van de 
rechten van degene die betaalt en 
zelfs zonder behoorlijke controle. 

Méér zullen wij vandaag niet 
zeggen ». 

gazet van antwerpen 

In de hele krisis is er inderdaad 
maar één punt zeker, volgens 
G.V.A., « de grenzeloze ambitie van 
Leburton » De CVP moet die dan 
ook zwaar laten betalen vindt deze 
krant. 

« Duidelijk is alleen maar dat 
Leburton eerste-minister wil wor
den, met de liberalen als derde 
partner, zoals vroeger tussen hem 
en de liberale leider Descamps 
vertrouwelijk was afgesproken. Of 
de BSP hem daarin steunt, is min
der duidelijk. Hij mag zijn kans wa
gen en als het lukt, kan de BSP zeg
gen dat haar droom in vervulling 
is gegaan, omdat een socialist ein
delijk weer eens de leiding kreeg 
over een regering. Dit schijnt het 
enige te zijn waar deze partij be
lang aan hecht. 

' Voor de CVP liggen de kaarten 
anders. Als zij aanvaardt in een re
gering te treden, moet het ontwor
pen programma geloofwaardig en 
verdedigbaar zijn. Het moet so
ciaal-vooruitstrevend en bewust re

gionalize! end zijn, zoniet zou de 
CVP haar imago nog eens kwijt 
spelen ». 

de standaard 

Het gelukzalig-optimistisch mas
ker dat Leburton opzet om te zeg
gen « het vlot zeer goed » beant
woordt niet aan de werkelijkheid. 
De CVP moet op straffe van zelf
vernietiging een stevig program
ma eisen. 

« Die indruk is niet juist. Voor 
sommige punten ligt overeenstem
ming in het bereik, maar het be
treft voorstellen die afwijken van 
de oorspronkelijke dokumenten van 
de formateur. Over andere punten 
— en het zijn de belangrijkste, zo
als de gewestvorming, de kulturele 
autonomie en Brussel — duurt de 
onderhandeling voort. De CVP die 
als grootste politieke formatie van 
Vlaanderen een speciale verant
woordelijk draagt, beseft blijkbaar 
wel, dat ieder toegeven op een ver-
duft kompromis voor haar het be
gin van het einde betekent ». 

het pennoen 

Met dat programma, waar de 
CVP zicii moet voor Inzetten, zal 
het waarschijnlijk niet zoveel wor
den. Tenminste als het verder 
wordt uitgewerkt in de zelfbestuur-
richtng van Jos De Saeger. Dat is 
Vlaams zelfbestuur voor jacht en 
visvangst, zegt dit maandblad iro
niserend. Of met de CVP terug 
naar de tijd van de IVlenapiërs. 

« Sinds de laatste regering Eys-
kens viel over zowel de Voerstreek 
ais de onmacht om het nieuwe 
grondwetsartikel 107 quater over 
de bevoegdheid van de gemeen
schappen ten uitvoer te brengen, 
kenden we eerst de informatieve 
opdracht van minister De Saeger. 
Het VU-weekblad « Wij » publi
ceerde op 16 dezer de tekst van 
het ontwerp De Saeger. De infor
mateur gaf in een vraaggesprek aan 
" Knack » toe een federalist te 
zijn, een zeer virtuele althans. Zijn 
ontwerp is geschreven met de uit
voerigheid van een bestek van een 
degelijk ingenieur van Waterstaat. 
In de dertiger jaren kenmerkten 
zich zowel het « Jeugdfront » als 
het « Jong Volkse Front », die reeds 
zoveel ministers voortbrachten, 
door een federale retoriek te bezi
gen in ontwerpen, die ver van het 
echte Zelfbestuur stonden. De re
gionalisatie b.v. van de jacht en de 
visserij, de landbouw buiten schot 
latend, is natuurlijk een karikatuur 
van het Federalisme. Het was dus 
nog eens te meer liet geval. De 
klerikale origine is nog verder 
merkbaar aan het inzicht de 
Vlaamse gewestraad te laten kie
zen in de schoot van de provincie
raden, waarin vroeger de katolieke 
partij, nu de CVP van verre de 
meerderheid van de andere ideolo
gische en politieke minderheden in 
da schaduw latend, een overwegen
de rol speelt. 

« We laten hier dan buiten be
spreking het inzicht om naast de 
bestaande overvloedige feodalitei-
ten, de kulturele en de ekono-
mische, er nog een reeks nieuwe te 
ontwerpen », 

hervorming maar naar de zoveelste 
kommissie moet verzonden wor
den. « Waarom is er dan een drie-
partijenploeg nodig » ? 

' Het is dus onjuist dat een tri
partite zich opdringt om het kom-
n 'inautaire probleem op te lossen. 
Daarom moei de BSP iedere samen-
wei king met de PVV afwijzen. Een 
ssmenvjerking die zij onvermiide-
iijk zou moeten l)nla!en met toe
gevingen aan het PVV-orogramma, 
ook op het so"',ia'-el'ni]omische 
vlak waar de PVV de hoiannen ver
dedigt van het kaci'an' en niet van 
de v«-^rk'iGf^ers. 

" Zij n)oet die sameiv •'• ' ing ech
ter vooral af\i'ijzen om ha.-^r eigen 
ge'oofvaa.dinheid als oroorcrsieve 
partij te bphouden Wip l'an inder
daad een par'ii nog S' • n irieux ne
men die twee jaar gelede •! unaniem 
en entoesiast de oproep van Leo 
Collard tot progressieve frontvor
ming ondersch'-eef on thans een 
monsterverbond zou aangaan met 
de konservatieve tegenhanger van 
een dergelük front ? 

" Of weegt de ambitie van één 
man zwaarder door dan het belang 
van zijn partij en van de arbeiders
klasse die zij vertege.iwoordigt "^ 
Moet daar werkelijk alles aan op
geofferd worden, tot en met de ziel 
van het socialisme ? ». 

pallieterke 

Maar eentje wiens verzet tegen 
Leburton kleiner is geworden, is 
Wilfried Martens. Rond de kwestie 
van de eentaligheid van Leburton 
blaast revolutionnair Wilfried weer
al flink de aftocht. 

« Want op het ogenblik dat we 
dit schrijven, heeft Wilfried Mar
tens zijn verzet tegen een eentali
ge kandidaat-eerste-minister al la
ten varen. Een paar dagen heeft 
hij hoog van de toren geblazen, 
maar voor mij ligt het nummer van 
de ' Libre Belgique » van donder
dag 21 december 1972, waarin men 
me vertelt (eerste bladzijde, acht
ste kolom) dat Martens en Swae-
len op een vraag antwoordden 'dat 
het niet uitgesloten ;s> (ce n'est 
pas exclu) dat Leburton eerste-mi
nister wordt. En in nederlandstali-
ge bladen van dezelfde dag stond 
dat eveneens te lezen. Met dit on
derscheid dat een paar Vlaamse 
gazetschrijvers de kapitulatie van 
Wilfried Martens een beetje ka-
moefleren en de man met het nood
lotsgezicht, de mens-geworden ka-
tastrofe Frank Swaelen persoonlijk 
méér belasten. 

' Het is klaar als een klontje dat 
Wilfried Martens door de knieën 
is gegaan. Of er al dan niet een 
eentalige eerste-minister zal ko
men (we weten het nog niet), 
hangt niet meer van hem af. Zijn 
exclusieve tegen Leburton durft hij 
al niet meer herhalen, hij onder
handelt ermee en indien Leburton 
toch struikelt, zal het niet aan Wil-
frieds taal-oekazie te wijten zijn. 
Frans Van der Eist is msschien in 
een milde Kerststemming : dat hij 
dan gerust een bloempot laat af
geven ten huize van Wilfried : die 
CVP-knaap heeft enorme diensten 
bewezen aan de Volksunie ». 

la libre belgique 

links 

Het Leburtonspelletje bevalt de 
mensen van het weekblad « Links » 
al minder en minder. Zeker nu Le
burton gezegd heeft dat de staats-

Deze oudste verdedigster van 
het België van 1830 Is bedroefd dat 
een Amerikaanse reporter, Briskin, 
van de « San Francisco Chronicle » 
voor een reportagereeks over ons 
landeke zijn licht niet is komen 
opsteken bij de « Libie » zelf. Hij 
ging elders — maar met volgende 
ontstellende praktische Ameri
kaanse konklusies — die misschien 
te weerhouden zijn door Leburton. 

« Onze Amerikaanse konfrater 
stelt dan de volgende vraag : 
« Waarom blijft België nog voort
bestaan ? Hij is van mening dat de 
Vlamingen dan maar zouden moe
ten burgers worden van de Neder
landen, de Walen van Frankrijk en 
de Duitstalige Belgen van de fede
rale Bondsrepubliek. Op deze be
denking antwoordt zijn zegsman, 
dat de twee grote gemeenschap
pen menen mekaar nog nodig te 
hebben en dat men in geval van 
afscheiding niet zou weten wat aan 
te vangen met Brussel. « Dat be
grijp ik, antwoordt Mister Briskin, 
maar zal dat niet betekenen dat 
België voor altijd met zulke krisis-
problemen zat zitten ? ». 

» Dit artikel heeft niets humoris
tisch. Het wil integendeel zeer 
ernstig zijn en objektief de politie
ke situatie in België weergeven •>. 

een nationaliteitenvraagstuk I 

waiter luyten. 

De activist B. De Clercq noemde 
België ' de slechtste staat der sta
ten ». 

De slechtste ? Ongetwijfeld een 
dichterlijke overdrijving als wij 
zien hoe sommige staten niet al
leen mensen maar ook volken li
chamelijk uitmoorden. 

'. R. De Clercq dicht verder « die 
het beste volk vermoordt ». Och 
ja, ook weer een dicinersiaal. Geen 
enkel volk mag zich op straffe van 
chauvinisme « het beste » noe
men. 

R. De Clercq heeft echter de es
sentie van de Vlaamse Beweging 
verwoord : de strijd van een volk 
tegen een staat nl. de strijd van de 
Vlamingen tegen de unitaire staat 
België. Dit kan geen strijd beteke
nen tegen het goede nabuurschap 
met de Walen, want dit is een 
aardrijkskundige noodzaak. Dit goe
de nabuurschap willen wij waar 
maken in een federale herstructu
rering van België • als een aanloop 
tot het verdere ideaal van een Eu
ropa der Volken. Wie er aan twij
felt dat de Vlaamse Beweging een 
nationaliteiten-beweging is en wie 
ophoudt dit in het licht te stellen 
is geen volksnationalist. 

Dit essentiële uitzicht van de 
Vlaamse Beweging heeft men 
steeds willen verdoezelen. 

Men sprak en spreekt van een 
taalstrijd, van een vraagstuk dat 
men bijgevolg met taalwetten op
lost. F. Van Cauwelaert gewaagde 
van een culturele beweging en 
leidde ons op het zijpad van het 
cultuurflamingantisme. Dit mondde 
uit op de verheerlijking van de 
culturele autonomie en hieruit volg
den de uitgeholde machteloze Cul-
tuurraden. 

De Walen zijn reeds verder. Er 
wapperen meer Waalse Hanen 

(zonder zwarte poten) aan Waals» 
gemeentehuizen dan Vlaamse lee» 
wen (met of zonder rode poten] 
aan Vlaamse gemeentbulzen. Dé 
Walen spreken rustig van hun 
Waalse natie. 

En nu ter zake ! Wat schuilt In 
een woord ? 

Het wekt bij velen verzet en 
twijfel op dat, ook in de Volksunie, 
een aantal mensen de mond vot 
krijgen van de oplossing (?) van 
onze gemeenschapsproblemen. 

Het gaat hier om meer dan een 
zuiver woordgebruik zoals bv. wan
neer men nog steeds in een Bel
gische taal het over » fusies » van 
gemeenten heeft i.p.v. « samen
voegingen ' of over t plannen van 
aanleg » i.p.v. « bestemmingsplan
nen '. 

Het gaat hier om het ja dan neen 
« belijden van ' of * verzaken 
aan » de kern van de Vlaams-na-
tionale beweging. 

Met het oplossen van « gemeen
schapsproblemen •> komen wij niet 
verder dan een verbeterde of ver
eenvoudigde grondwet naar het 
model Eyskens en werken wij 
mede aan de versterking van de 
« slechtste staat der staten ». 

Men moet om te beginnen stel
len om welke gemeenschappen het 
gaat. Hebben wij te doen met twee 
cultuurgemeenschappen (drie met 
de 60.000 Duitsers) en drie econo
mische gewesten of hebben wij te 
doen met twee volken die deels 
één gebied Brussel samen bewo
nen ? 

Indien wij morgen of overmorgen 
echt medepraten en mede-doen 
komt het er op aan van het enige 
zuivere uitgangspunt te vertrek
ken : het nationaliteitenprobleem I 

M. Van Haegendoren, 
senator. 

s i n t e r k IO O s p OI i t i e k 
op z i j n b e l g i s c h 

Zoals bekend werden de kristal
werkplaatsen te Val Saint Lambert 
door de Belgische staat overgeno
men, vooral onder Impuls van de 
socialistische vice-premier Cools. 
De werkplaatsen waren eigendom 
van de holding Société Générale, 
die de exploitatie echter deerlijk 
verwaarloosde. 

De prijs voor de overname be
droeg 80 miljoen fr. Daarbij worden 
kredieten voorzien om het bedrijf 
in leven te houden en te moderni
seren. Samen met de overname
prijs zou daarmee in totaal een half 
miljard gemoeid zijn, te spreiden 
over enkele jaren. Intussen werd 
het bedrijf gereorganiseerd wat 
meteen de afdanking van de helft 
van het personeel betekende, zodat 
de staatsinvestering momenteel op 
een 800.000 fr. per werknemer 
neerkomt. 

Het schoonste van deze Cools-
story is echter dat de staat niet 
beschikt over de nodige gelden en 
dan maar aan een privé-instelling 
om voorschotten heeft gevraagd. 
Men vond er niets beters op dan 
daarvoor de Generale Bankmaat-
schappij, de bank van de Société 
Générale, aan te spreken, de hol
ding dus die de onderneming bij 
gebrek aan verbeelding en initia
tief liet verkommeren doch niet
temin tegen een mooie prijs aan 
de staat van de hand wist te doen. 
De Société Générale wint dus 
tweemaal : eenmaal door de over
name en eenmaal door de interest 
op de voorschotten ! 

Hoewel heel deze overname een 
socialistische aangelegenheid is 

(de nieuwe dlrekteur-generaal is 
een mannetje van Cools) is er van 
medebeheer van de arbeiders in de 
overgenomen ateliers geen sprake, 
hoezeer dat ook een socialistisch 
streven heet te zijn. Integendeel 
de overnemer is een naamloze ven
nootschap met twee beheerders uit 
de privé-sektor en drie beheerders 
namens de staat. Van een eigenlij
ke nationalisering is hier dus geen 
sprake, het grootkapitaal wist dat 
via Eyskens te verhinderen, al ver
keert Val Saint Lambert daardoor 
wel in een dubbelzinnige toestand, 
treffend geïllustreerd door de keu
ze van de financiële Instelling, die 
het geld voorschiet voor een aan
koop waarin deze instelling ook 
verkoper is. Wanneer het bedrijf 
weer rendeert — wat nog valt af te 
wachten — dan zou het best kun
nen dat de Société Générale een 
preferente aankoper in spe wordt ! 

Val Saint Lambert is een typisch 
voorbeeld van de Belgische sinter-
klaaspolitiek met Wallonië als be
gunstigde. We hoeven weinig ver
beelding te hebben, om ons het 
Waalse huilkoor voor te stellen 
mocht toevallig hetzelfde gebeuren 
ten gunste van een in Vlaanderen 
gelegen sukkelbedrijf. Maar de 
' Vlaamse » ministers laten be
gaan (ze gaan er zelfs prat op, veel 
voor Wallonië te doen, zoals minis
ter De Saeger) en CVP en BSP kik
ken niet. Wat zal dat worden met 
een Waalse eerste-minister, die In 
verband met de scheeftrekking van 
de ekonomische steunverdeling ten 
voordele van Wallonië niet aan zijn 
proefstuk is f 
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milieubescherming in duitsland 

(•^) In de herfst 1971 maakte de Duitse regering Iiaar 
programma bekend in verband met de problemen van 
het leefmilieu. In een verslag dat 100 bladzijden telt 
worden de gevaren opgesomd die het milieu bedreigen 
en de maatregelen opgesomd die men zal nemen om de 
milieuvervuiling te bestrijden. De uitvoering van dat pro
gramma zal de Duitse bondsrepubliek tot 1975 ongeveer 
30 miljard Mark gaan kosten. 

Niet alleen de regering heeft het probleem van de 
milieuvervuiling erkend ; ook de Duitse bevolking is, 
dat blijkt uit een enquête van de « Bunten lllustrierter », 
sterk milieubewust geworden. Ongeveer 60 % van de 
bevolking is zelfs bereid financiële inspanningen te doen 
om het gevaar te helpen bestrijden. Het is vrij uitge
breid. De regering wil volgende punten verwezenlijken : 

• het princiep van « de vervuiler betaalt » ; 

• het opzoeken van milieuvriendelijke technieken voor 
de industrie ; 

• het versterken van het milieubewustzijn van de be
volking ; 

• samenwerking op Internationaal niveau, vooral dan in 
de EEG ; 

• het oprichten van een adviserende raad van specia
listen voor de regering ; 

• het oprichten van een regeringsambt voor milieube
scherming ; 

• het toepassen van strengere bestraffing van milieu
vervuiling, zelfs gaande tot 10 jaar opsluiting. 

Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen een pro
gramma dat op korte termijn verwezenlijkbaar is, en een 
programma dat men op langere termijn gaat uitvoeren. 
Op korte termijn zullen een aantal nieuwe wetten ge
stemd, oude verbeterd worden. Dat zijn ; 

a) de anti-loodwet. leder jaar stuwen de auto's 7.000 ton 

lood de lucht in ; 

W de wet op de hinderlijke inrichtingen, die nu reeds 

in enkele deelstaten wordt toegepast ; 

e) de wet op huishoudelijke en industriële afval ; 

d] de wet op de voorkoming van geluidshinder door 
vliegtuigen. 

Eveneens op korte termijn wil de regering het aantal 
ontspanningsgelegenheden in Duitsland opvoeren. 

luchtvervuiling 

Eén van de belangrijkste leefvoorwaarden Is de aan
wezigheid van zuurstof in de atmosfeer die ons omringt. 
Volgens prof. Schlipköter, direkteur van het instituut voor 
luchthygiëne en silikonenonderzoek aan de universiteit 
van Düsseldorf, wordt het gevaar van luchtbezoedeling 
sterk overdreven. In normale omstandigheden kan men 
onmogelijk vaststellen of de huidige samenstelling van 
de lucht al dan niet de oorzaak is van sommige ziekten. 
Er is dus geen reden tot paniek. Reeds lang wordt op 
verscheidene plaatsen van Duitsland de samenstelling 
van de lucht gekontroleerd. Dat is nl. het geval voor alle 
kuuroorden. Nochtans is het probleem belangrijk. Een 
beuk van 25 meter produceert per uur 1,7 kg zuurstof, 
terwijl een auto per 100 liter benzine 350 kg zuurstof 
verbruikt, juist de hoeveelheid die een mens nodig heeft 
om een jaar lang te ademen. Een vliegtuig heeft 35 ton 
zuurstof nodig om de VSA te bereiken. Een andere ver
gelijking : boven de industriesteden vindt men in iedere 
kubieke meter lucht zowat 100.000 tot 500.000 deeltjes 
roet, boven het platteland slechts 3.000 deeltjes en boven 
het bos amper 500. 

Om aan deze toestand te verhelpen moet de auto ver
bannen worden uit de stadscentra. De uitlaatgassen zijn 
voor 80 % verantwoordelijk voor de vervuiling ; de in
dustrie en de verwarming komen op de tweede en derde 
plaats Door het creëren van autovrije zones vergroot 
men de leefbaarheid van de stadscentra en stijgt de 
omzet van de aldaar gevestigde zaken. In enkele Duitse 
steden is men daarom ook begonnen met het aanbren
gen van nabranders op de uitlaat van autobussen voor 
gemeenschappelijk vervoer, terwijl in Frankfurt eerlang 
elektrische auto's in het verkeer worden gebracht die 
door iedereen gratis zullen mogen gebruikt worden. 

In vele Duitse vakantieplaatsen worden omleidings
straten aangelegd voor het verkeer, zodat het hart van 
die plaatsen voorbehouden blijft aan voetganger, inwo
ners zowel als vakantiegangers. 

watervervuiling 

Het grootste probleem blijft evenwel de waterbevui-
ling, In gans Duitsland worden rivieren en stromen nog 
gebruikt als goedkope riolen en slechts 6 miljoen van de 
15 miljoen kubieke meter water die dagelijks verbruikt 
worden, geraken gezuiverd. De waterbezoedeling is ech
ter een internationaal probleem omdat de Rijn ook door 
Zwitserland en Frankrijk vervuild wordt. Er werd reeds 
heel wat ondernomen tegen die bezoedeling. In november 
1971 werden bijvoorbeeld op 14 dagen tijd zowat 1.125 km 
Rijnoever door een gezamenlijke inspanning vrij gemaakt 
van rommel en vuil. Men verzamelde 4.300 m3 afval, 
genoeg voor 1.000 kamionladingen. Anderzijds bouwden 
Bayer Leverkusen en Erdöl Chemie bij Keulen de tot 
dusver grootste zuiveringsinstellatie van Europa. Men kan 
daar dagelijks 100.000 m3 water zuiveren, een hoeveelheid 
die normaal door een stad van 1,3 miljoen inwoners ge
bruikt wordt. Aan het Bodenmeer worden nog in 1972 
alle nieuwe zuiveringsinstallaties In gebruik genomen. 

geluidshinder 

De geluidshinder is een probleem dat zich vooral in 
de steden manifesteert. Naast de maatregelen zoals het 
auto-vrijmaken van de steden, zijn er reeds maatregelen 
genomen die verband houden met het overvliegen van 
steden en het stoppen van de nachtvluchten. 

vuilverwerking 

Tenslotte is er het probleem van de vuilverwerking. 
De nieuwe wet zal straffen voorzien die kunnen oplopen 
tot 2 jaar gevangenis. Dat de vuilverwerking geen onover
komelijk probleem is werd vroeger reeds bewezen. In het 
hart van het stadsbos van Frankfurt vindt men de Monte 
Scherbelino, een 80 meter hoge heuvel die ontstond door 
het storten van oorlogspuni. Het wordt een ideaal wandel
gebied dat 's winters ook kan gebruikt worden door de 
skiërs. 

Een nog duidelijker voorbeeld : het Oberwiesenfeld in 
München, nu bekend door de olimplsche spelen De heu
vels van waarop men het ganse terrein kon overschouwen, 
ontstond eveneens uit oorlogspuin, terwijl het Oberwiesen
feld vroeger de officiële stortplaats van de stad was. Nu 
is het de duurste bouwplaats van München. In Emser-
bruch in de Ruhr gaat men tot in het jaar 2000 ongeveer 
30 miljoen kubieke meter afval storten op de terreinen 
van een verlaten mijn en er aldus een heuvellandschap 
creëren waarop bergen van 100 meter hoogte zullen ont
staan. 

respekt voor het milieu 

In Duitsland heeft men altijd veel respekt gehad voor 
de natuur en het milieu. Daardoor komt het dat men in de 
onmiddellijke buurt van veel grote steden uitgestrekte 
bossen aantreft. De regering wii die toestand nog ver
beteren en verder wi ' zij nieuwe natuurreservaten in het 
leven roepen, zo mogelijk zelfs door internationale samen
werking met buurlanden. De jongste tijd vindt zij overal 
steun bij allerlei verenigingen die daardoor m het leven 
werden geroepen. De milieuverplichtingen zijn trouwens 
al vrij streng. Een grote Duitse staalindustrie vestigde 
haar filiaal niet in Duitsland omdat haar verplichtingen 
strenger waren dan in het buurland zodat één ton staal er 
14 Mark goedkoper kon geproduceerd worden dan in 
Duitsland. 

Aan praktisch alle Duitse universiteiten wordt het mi
lieuprobleem nu onderzocht en men is tot de slotsom ge
komen dat men nieuwe maatstaven moet aanleggen voor 
de maatschappij van de toekomst. De ekologie moet voor
rang krijgen op de ekonomie, zelfs indien iedereen daar
voor moet betalen. Duitsland wil ten allen prijze een mi
lieuvriendelijk land blijven dat openstaat voor toeristen 
uit de ganse wereld. 

{•ĵ -) Een document van de Duitse Dienst voor Toerisme. 
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Het is vanzel fsprekend dat in dit 

weekb lad publ ikat ies over de ge

schiedenis van de Vlaamse Bewe

g ing ten behoeve van onze lezers 

bekend gemaakt en besproken 

w o r d e n . Het is verheugend dat w i j 

de aandacht kunnen vestigen op 

een publ ikat ie die vier licenciaats-

verhandel ingen bevat die onder 

le id ing van prof. dr. L. Wils tot 

stand gekomen zijn en door hem 

ingele id en samengevat wo rden . 

Verheugend omdat er nu eindel i jk , 

sedert enkele jaren, ook aan onze 

universi tei ten aandacht besteed 

word t aan de geschiedenis van de 

V B en er van langs om mee'' 

proefschri f ten aan gew i jd wo rden . 

Het opzet van deze studies was aan de 
hand van een onderzoek van de pers na te 
gaan hoe de bladen van verschillende strek
king reageerden op bepaalde gebeurtenissen 
uit de Vlaamse strijd in de 19e eeuw 

De vier auteurs hebben ieder een afzon
derlijk onderwerp behandeld. Ghislain Ler-
nout het Vlaams Petitionnement van 1840 , 
Adriaan Brosens de strijd rond de wet van 
1850 op het Middelbaar Onderwijs ; Wil-
fried Janssens de strijd rond de taalwet op 
het notariaat in 1857 ; Jean-Mane Lermyte 
de wet op de strafrechtspleging van 1873. 
Dezelfde werkwijze wordt telkens gevolgd : 
een aantal bladen werden zorgvuldig nage
lezen en genoteerd werd welke houding zij 
aannamen (gunstig, ongunstig, neutraal) , 
deze bladen worden ingedeeld volgens hun 
strekking (katoliek, liberaal of onzijdig) Uit 
deze gegevens worden door prof. Wils Kon 
klusies getrokken betreffende de houding 
van de politieke partijen tegenover de VB. 
Hij wil bewijzen dat de katholieke partij 
vlaamsgezind was en de liberale partij 
vlaamsvijandig. Waardoor hij zijn gekende 
thesis kracht wil bijzetten dat VB in de 19e 
eeuw hoofdzakelijk een katholeke beweging 
was Prof Paul Fredericq heeft destijds, in 
zijn « Schets eener Geschiedenis der Vlaam
se Beweging » juist het tegenovergestelde 
gedaan : hij heeft een eenzijdige, liberale 
versie gegeven en willen aantonen dat de 
VB een liberale beweging was 

Prof Wils begaat o i. de fout die in de 
logica genoemd wordt een - latius hos », 
een redenering die in de konklusies verder 
gaat dan de premissen toelaten. De pre
missen zijn hier de vaststelling dat de pers 

de h o u d i n g van de 

p o l i t i e k e p a r t i j e n 

t e g e n o v e r de 

V laamse b e w e g i n g 

in de X I X e eeuw 
van katholieke strekking over 't algemeen 
gunstig reageerde op de Vlaamse eisen, de 
pers van liberale strekking daarentegen on
gunstig. 

Wanneer uit deze vaststelling (voor zover 
zij gefundeerd is) de konklusie getrokken 
wordt dat de katholieke partij de VB steunde 
en dat deze bijgevolg een katholieke bewe
ging was gaat dit veel verder dan de premis
sen toelaten. De kótholieke pers is de katho
lieke partij niet En het is ook niet zo dat 
omdat de katholieke pers de VB gunstig 
gezind was de VB daarom (noodzakelijk) een 
katholieke beweging was. Er is aanleiding 
om een ernstig onderscheid te maken tussen 
hetgeen in de pers geschreven wordt. Pers
organen, al hebben zij een duidelijke strek
king, al steunen zij een bepaalde politieke 
partij, behouden meestal een zekere vrij
heid, tenzij het werkelijk partijorganen zijn, 
door de partij zelf utgegeven Dat kunnen 
wij ook nu, dagelijks, ervaren. 

Evenmin als het volstaat te verwijzen naar 
de groep strijdende Vlaamse liberalen in de 
schoot van de liberale partij in de 19e eeuw, 
om daaruit af te leiden dat de liberale partij 
vlaamsgezind zou geweest zijn, kan het niet 
volstaan te verwijzen naar enkele vlaamsge-
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zinden in de rangen van de katholieke partij, 
die — uit overtuiging of uit berekening — 
begrip opbrachten voor de Vlaamse eisen. 
Of, zoals in deze publikatie, te verwijzen naar 
wat journalisten schreven. 

Naar onze mening stonden de unitaire, 
Belgische staatspartijen totaal buiten de VB 
en volkomen vreemd en afwijzend tegenover 
deze beweging. De VB is ontstaan en ge
groeid als een stroming op zichzelf en zou, 
ook reeds in de 19e eeuw, een politieke par
tij geworden zijn indien dit mogelijk geweest 
ware in de toenmalige omstandigheden. 

Als het ware noodgedwongen en inge
volge taktische overwegingen hebben de 
flaminganten gepoogd gehoor te vinden én 
in de liberale én in de katholieke partij, er 
invloed en machtsposities te veroveren. 
Doch zonder resultaat. Het is door de Mee
tingpartij, langs de Nederduitsche Bond te 
Antwerpen, dat zij voor het eerst een stuk 
politieke macht veroverd hebben. De eerste 
gekozenen die na 1830 in het Belgisch Par
lement de eed in het Nederlands afgelegd 
hebben waren de gekozenen van de Vlaamse 
partij die de Meetingpartij aanvankelijk was. 

De jongste tijd is er een grote belangstel
ling voor de pers en wordt er veel belang 
gehecht aan persstudies. Het is wenselijk 
dat men zich terdege zou bezinnen over de 
reële betekenis en de rol van het journalis
tieke proza. Ongetwijfeld Is wat Journalisten 
schrijven, wat de mensen te lezen krijgen 
een belangrijke faktor in de geschiedenis 
zowel opinie-vormend als opinie-weerspiege
lend. Doch voorzichtigheid is geboden. Het 
zou de moeite lonen eens grondig te over
wegen wat men mag besluiten uit de ont
leding en de studie van de pers. Talrijke 
vragen kunnen dan gesteld worden. Zo kan 
de vraag gesteld worden in hoever journa
listen uit persoonlijke overtuiging schrijven 
(hoe groot is hun vrijheid t.o v. de uitgevers, 
de eigenaars van hun blad) en aldus een me
ning trachten op te dringen of te versprei
den ; dan wel of zij weergeven hetgeen de 
lezers van hun blad denken, van hen ver
wachten en eisen. 

Herhaaldelijk toch zitten dagbladen ge
kneld tussen hetgeen hun lezerspubliek van 
hen verwacht, hetgeen de journalisten per
soonlijk denken en hetgeen de politieke par
tijen waarbij zij aanleunen van hen verlan
gen of eisen. Er moet m.i. gewaarschuwd 
worden bij het gebruik van persstudies voor 
de geschiedschrijving tegen al te oppervlak
kige interpretaties, een ongenuanceerd ge
bruik van sommige gegevens die men ver
zameld heeft. 

De bijdrage van Ghislain Lernout over het 
Vlaams Petitionnement van 1840 is op zich-
le l f interessant en waardevol. De wordings-
fleschiedenis en het verloop worden uit de 
doeken gedaan en enkele omstreden punten 
cpgeheldeld. Zo o.m. wat het aantal onder

tekenaars betreft. Ver van de 100.000 waar
van Fredericq gewag maakte (1), zouden het 
er slechts circa 13.000 geweest zijn. Ler
nout schijnt niet te weten dat het « werk » 
van P. De Decker, « Du pétionnement en fa
veur de la langue flamande », in feite een 
artikel verschenen in de « Revue de BruxeU' 
les », van de hand was van J.F. Willems. De 
Decker heeft de tekst van Willems onder 
zijn naam laten publiceren. 

De ontleding van de pers leidt tot geen 
opzienbarende resultaten. 

De Vlaamse pers reageerde gunstig en 
verleende steun en medewerking, doch dia 
Vlaamse pers was politiek weinig gezagheb
bend. Belangrijk is de vaststelling dat het 
Orangistisch dagblad « Messager de Gand » 
het petitionnement krachtig steunde. De 
Waalse pers reageerde vijandig. 

De Franstalige katholieke pers in Vlaan
deren en Brussel reageerde begrijpend en 
tegemoetkomend, de liberale afwijzend. 

Het betoog van Lernout verliest zijn be
wijskracht wanneer hij, om de thesis van 
zijn promotor prof. Wils te schragen, hier
uit gevolgtrekkingen maakt in verband met 
de houding van de politieke partijen. 

O.i. behoorde de VB tot geen enkele poli
tieke partij. Men kan de vraag stellen naar 
de politieke gezindheid of de politieke toe-
horigheid van de eerste Vlaamse Bewegers. 
Zij waren weinig talrijk en men heeft drie 
groepen of kernen onderscheiden, wat trou
wens geïllustreerd wordt door het feit dat 
er drie petities in omloop gebracht worderu 
Het initiatief ging uit van de Orangistische 
Gentse groep Willems-Snellaert-Blommaert 
De Antwerpse groep rond De Laet-Conscien-
ce bracht een eigen petitie in omloop. Ook 
de derde, Leuvense groep rond J.B. David 
verspreidde een eigen, verzachte tekst. Al
leen deze laatste groep kan men bij- de ka
tholieke partij laten aanleunen. Priesters 
speelden er de hoofdrol. Doch de twee eer
ste groepen dachten toen reeds aan de 
stichting van een eigen, « Vlaamse staats
partij '. Het waren Vlaams-nationalisten 
« avant la lettre ». 

Waar de circa 13.000 ondertekenaars van 
de petities thuishoorden, in het katholieke of 
in het liberale kamp, is niet uit te maken en 
heeft ook geen belang wat de houding aan
gaat van de politieke partijen. Over de hou
ding van deze partijen tegenover het peti
tionnement valt maar één ding te zeggen j 
zij hebben het volkomen genegeerd I 

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
werd het petitionnement begraven zonder 
dat er zelfs een debat plaats greep. E.H. De 
Foere, de West-Vlaamse priester en volks
vertegenwoordiger, op wie Willems aanvan
kelijk schijnt gerekend te hebben, werkte 
tegen en bleef afwezig de dag toen de Ka
mer moest beraadslagen over het petitionne
ment. 
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Ook volksvertegenwoordiger De Decker, 
die het artikel van Willems ter verdediging 
van het petitlonnement onder zijn naam ge
publiceerd had, bleef afwezig. Wie trouwens 
de moeite doet even de lijst te overlopen 
van de katholieke parlementsleden in 1840 
geeft zich onmiddellijk rekenschap dat het 
ongeloofwaardig klinkt te beweren dat de 
katholieke partij van toen Vlaamsgezind zou 
geweest zijn of de opkomende Vlaamse Be
weging zou gesteund hebben. 

Adriaan Brosens stelde een onderzoek in 
over de wet op het middelbaar onderwijs 
van 1850 Men dient hierbij de algemene po
litieke situatie in het oog te houden : er is 
een libprale regering aan het bewind en de 
katholieken voeren een scherpe oppositie 
tegen het wetsontwerp op het middelbaar 
onderwijs. 

Van Vlaamse zijde, door beproefde flamin
ganten, wordt weer gepetitionneerd om te 
eisen dat in Vlaanderen de voertaal in het 
MO het Nederlands zou zijn. Deze eis werd 
fel afgezwakt door de parlementaire verde
digers ervan en uiteindelijk kregen zij een 
minimale tegemoetkoming : de voertaal In 
het MO in Vlaanderen zou het Frans zijn, ook 
voor het aanleren van Duits of Engels, maar 
het Nederlands werd als verplicht vak op het 
programma opgenomen. Op te merken valt 
dat echter de toestand In het vrij, katholiek 
onderwijs, dat niet onder de wet viel, geen 
zier beter was I 

Tientallen jaren later zou nog een harde 
strijd moeten geleverd worden voor de ver
nederlandsing van het katholiek onderwijs, 
wat toch niet pleit voor de stelling dat de 
katholieke partij de VB steunde. 

Het onderzoek van de pers levert in de 
grond weinig op : de Vlaamse pers reageerde 
gunstig, de Waalse ongunstig en de Frans
talige pers in Vlaanderen en Brussel ver
deeld. De katholieke (in de oppositie I) eer
der gunstig, de liberale ongunstig. Volgens 
schrijver was de politieke oriëntering van de 
VB in 1850 " overwegend katholiek en poli-
tiek-rechts ». Doch hij is genoopt « haar 
drang om onafhankelijkheid te blijven » te 
erkennen. 

Dat de Vlaamsgezinden « Belgische natio
nalisten » zouden geweest zijn is een mis
leidende bewering De juiste toedracht is dat 
zij in die jaren (1848 !) uiterst bevreesd wa
ren voor een dreigende annexatie van België 
bij Frankrijk en dit ten allen prijze wilden 
verhinderen. Willem Rogghé schrijft in zijn 
Gedenkbladen over deze episode : « De Vla
mingen, die zich nooit meer Leopoldsgezind 
hadden getoond dan het juist nodig was, be
grepen dat, om de pogingen der Fransge-
zinde republikeinen tegen te werken het 
nodig was den Belgischen Troon te steunen». 
Ook Snellaert heeft zich toen onderscheiden 
door zijn vechtlust, doch het is totaal mis
leidend hen omwille van hun houding in deze 
gegeven omstandigheden zonder meer « Bel
gische nationalisten » te noemen. Wat be
treft de verhouding van de VB ten overstaan 
van de twee politieke partijen geeft Brosens 
toe : « De VB had steeds gepoogd een on
afhankelijke koers te volgen ». 

Wilfried Janssens geeft slechts een korte 
samenvatting van zijn verhandeling. Hij is 
voorzichtig en genuanceerd in zijn beoerde

ling. Zijn onderwerp is de wet op het nota
riaat van 1857. Er is op dat ogenblik een 
regering aan het bewind onder de katholieke, 
vlaamsgezinde Pieter De Decker. Niettemin 
leden de Vlamingen een smadelijke neder
laag en slaagden er niet in een amendement 
te doen aanvaarden waardoor van de nota
rissen in het Vlaamse land de kennis van 
het Nederlands geëist werd. De katholieke 
partij — die zogezegd de VB steunde — ver
roerde geen vin om deze Vlaamse eis te 
verdedigen en een aantal katholieke manda
tarissen uit het Vlaamse land stemden tegen 
de Vlaamse amentementen. 

Hoe reageerde de pers ? In Vlaanderen 
verdedigde de pers de Vlaamse eis. De libe
rale veeleer krachtiger dan de katholieke 
pers. Doch onmiddellijk na de nederlaag ne
men de katholieke bladen de verdediging op 
van de katholieke mandatarissen die tegen 
de Vlaamse amendementen gestemd had
den I Bij de Franstalige pers te Brussel was 
de liberale tegen de Vlaamse eis gekant, de 
katholieke verdeeld. Het waren echter de 
onpartijdige bladen — « d e Gazette van 
Gent », « het Handelsblad van Antwerpen » 
en « de Beurzencourant van Gent », — die 
de radikaalste en felste houding aannamen. 
In deze kranten werd na de nederlaag onom
wonden de oprichting van een eigen, Vlaam

se partij gewenst Dit was de uiting van een 
grondig wantrouwen bij de Vlaamse Bewe
gers zowel ten overstaan van de katholieke 
als van de liberale partij Dat de Vlaamse 
pers niet anders kon dan een zo redelijke 
eis t.o V. hun lezerspubliek verdedigen is 
nogal duidelijk. Daarbij waren zij geenszins 
de woordvoerders van hun respectievelijke 
partijen Kenschetsend is de wijze waarop 
deze bladen de verdediging opnemen van de 
mandatarissen van hun partij die tegen de 
Vlaamse eis gestemd hadden en die fel aan
gevallen werden door de vlaamsgezinden. 

Tenslotte heeft Jean-Marie Lermyte als 
onderwerp gekozen de eerste taalwet, deze 
van 1873 op de strafrechtspleging. Deze bij
drage is vooral interessant omdat de rol ge
speeld door de Meetingpartij in het licht 
gesteld wordt. In 1861 was te Antwerpen de 
Nederduitsche Bond gesticht, waarin katho
lieke en liberale flaminganten schouder aan 
schouder stonden Deze Bond speelde een 
grote rol in de Antwerpse Meetingpartij en 
ook nadat een aantal liberalen de Bond weer 
verlieten en de Meetingpartij in de katholie
ke partij opging, bleef de Nederduitsche 
Bond zijn eigen kandidaten op de katholieke 
lijst aanduiden. Lermyte schrijft : <• Omdat 
de vlaamsgezinde vleugel van de Meeting
partij, de op 10 maait 1861 gestichte Neder-
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duitsche Bond, boven de partijen uit ging 
werken, konden door de krachtenbundeling 
enige flaminganten m de Kamer postvat
ten » 

Het zijn deze mannen, en geen katholieke 
of liberale mandatarissen, die het eerst se
dert 1830 de eed in het Nederlands afleggen 
en die kordaat de strijd aanbinden voor de 
elementaire Vlaamse rechtseisen 

Tot staving van de thesis van prof. Wils 
IS m.i. uit deze studie mets te weerhouden. 

De weigering van de magistratuur Vlaamse 
beschuldigden in hun taal te behandelen 
wekte een golf van protest. De eis werd dan 
ook gesteld dat de Vlamingen het recht 
moesten hebben zich in hun taal te verdedi
gen voor de strafrechtbanken. De grootste 
tegenstander was de katholieke minister van 
Justitie, de Lantsheere. Zeker steunde de 
katholieke pers in Vlaanderen deze elemen
taire Vlaamse eis, <• wat niet steeds kon ge
zegd worden van de katholieke ministers en 
parlementariërs » stelt Lermyte vast In deze 
periode zijn sommige liberale persorganen, 
zoals « Het Volksbelang » te Gent en •• De 
Zweep » te Brussel zeer strijdbaar vlaamsge
zind. Wel kan vastgesteld worden dat de 
liberale pers verdeeld was : de radikale 
vleugel was pro-Vlaams, de doktrinaire anti-
Vlaams. 

De auteur vermeldt ook dat de Vlaamse 
Landdag die op 29 juni 1873 te Brussel ge
houden werd zich uitsprak voor de oprich
ting van een derde, Vlaamse politieke partij. 
Ook al bleef het bij een motie, het is nog
maals een bewijs van het grondig wantrou
wen van de vlaamsgezinden ten overstaan 
zowel van de katholieke als van de liberale 
partij. 

Wanneer wij van dichterbij de resultaten 
van deze persstudies ontleden, stellen wij 
vast, dat deze vrij mager uitvallen Wat zien 
WIJ ? Vooreerst dat de Vlaamse (Nederlands
talige) pers de Vlaamse eisen, die zeer ge
matigd en redelijk zijn, steunt. Men kan zich 
moeilijk voorstellen dat deze bladen, gezien 
hun lezerskliénteel, zich zouden kunnen ver
oorloven hebben een andere houding aan te 
nemen. Vervolgens dat in Wallonië de pers, 
zowel de katholieke als de liberale, de 
Vlaamse eisen verwerpt. 

Wat blijft er dan nog over ' De Frans,talige 
pers in Vlaanderen en te Brussel. De Frans
talige libbraie peis m Vlaanderen en te Brus
sel reageert overwegend ongunstig op de 
Vlaamse eisen ; de katholieke is verdeeld. 
Er moet ook rekening mee gehouden\Worden 
dat sommige Franstalige bladen in Vlaande
ren uitgegeven werden door dezelfde eige
naars-uitgevers als de Nederlandstalige . zij 
konden toch moeilijk in hun Vlaamse editie 
pro zijn en in hun Franse editie contra. 

Het oprechtst vlaamsgezind waren de on
afhankelijke Vlaamse bladen. 

Alleszins is het m i duidelijk dat hier niets 
kan uit afgeleid worden wat de politiek van 
de partijen betreft en hun houding tegenover 
de VB Naar mi|n mening is de thesis van 
prof Wils onhoudbaar en kan zij in ieder ge
val geen steun vinden in deze publikaties. 

f var i d e r e is t . 
(Ij Ook prol dr Theo Luyckx wee-'oudt 

nog het getal 100 000 in zijn Politieke 
Geschiedenis van België. 
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1972 
(Argos) 1973 is alweer een paar dagen oud De vraag of het voorbije jaar 72 

voorspoedig of rampspoedig was kunnen we als overbodig naast ons neerleggen 
Gedane zaken nemen geen keer Onstuitbaar draait het rad van de geschiedenis 
verder Bij een jaarwisseling kan men alleen maar hel bestek opmaken van een paar 
goede bedoelingen en hun realizatie bij wijze van werk En dan gelijkt het land
schap dat de internationale politiek ons biedt meer op een puinhoop van wankele, 
zieltogende en stukgeslagen verwachtingen 

Vietnam 
Die verwachtingen klommen al naar een hoogtepunt toe toen Richard Nixon 

begin 1972 ging beseffen dat de Chinese volksrepubliek (meer dan 800 miljoen in 
woners ') een niet langer weg te denken politieke werkelijkheid was geworden 
Uit dit laattijdig besef is toen de ophefmakende reis van de Amerikaanse president 
naar Peking geboren Het daar gevoerde gesprek met Mao en Tsjoe En Lai zou de 
geschiedenis ingaan als DE internationale gebeurtenis van het jaar Meteen ontston 
den euforische wensdromen i v m het Vietnamees konflikt Men sprak van een 
revolutionair keerpunt in de geschiedenis van de Amerikaanse diplomatie Vooral 
toen Nixon een paar maanden later ook naar Moskou toog waren geen grenzen 
meer gesteld aan de politeke feeststemming Washington, Peking en Moskou 
zouden die onvermoeibare vechtjassen uit Hanoi wel tot vreedzamer ingesteldheid 
bewegen Zo dacht men naievelijk Vooral Washington had gehoopt dat Nixon's 
toenadering tot China en Moskou de toegeeflijkheid en bereidheid tot onderhan 
delen van de Noordvietnamese leiders zou bevorderen Algauw zou blijken dat de 
toegeeflijkheid van Hanoi met verder ging dan het eigen nationaal Noordvietnamees 
belang Hetgeen voor gevolg had dat de grandiose Amerikaanse droom, via een 
luidruchtig georkestreerde verzoening met Peking en Moskou tot een « eervolle » 
Vietnamese vrede te geraken (en daar alvast een paar kostbare meubels uit de 
brand te redden ') onvervuld bleef Allicht zal de vrede in Vietnam in 1973 uitein
delijk reëel worden maar die vrede zal niet langer een gevolg zijn van de Ameri
kaanse vredeswil maar afgedwongen zijn door het besef dat het voortzetten van 
de oorlog om diverse redenen (van binnenlandse orde en buitenlandse implikaties ') 
niet langer doenlijk is De bommenregen die vandaag op Hanoi neerkomt kan aan 
die omstandigheid met veel veranderen hooguit kan het Amerikaanse geweld de 
situatie nog hopelozer maken Die bommen vallen niet alleen op militaire doelen, 
maar treffen ook ziekenhuizen en scholen, weerloze vrouwen en kinderen Met die 
terreur, kennelijk bedoeld om de harde Viets uit het Noorden tot defaitisme te 
dwingen heeft de Amerikaanse kredietwaardigheid een forse deuk gekregen De 
wereld raadselt naar de echte redenen die tot mislukking van de Parijse onderhan-
delngen tussen Kissinger en Le Duo Tho hebben geleid Kan Nixon werkelijk gelo
ven dat een m de strijd gehard Hanoi dit keer onder de bommen zal bezwijken ' 
Ook dit zal een Amerikaanse illuzie blijven naast zovele andere die Washington 
m de jongste tijd heeft uitgebroed 

oost- en ... 
Ook in andere gewesten gingen zich hoge verwachtingen opstapelen m Oost-

Europa bv Aanleiding tot de kermisstemmmg was hier de manifeste wil van het 
Kremlin om de Europese veiligheid te konsolideren. Niet alleen Moskou maar ook 
Warschau en Oost-Berlijn gingen rezoluut de weg op van de verzoening Verdragen 
overal Maai het mterduits basisverdrag geraakt moeilijk uit de startblokken los 
Goede verstandhouding veronderstelt immers een minimum aan wederzijds ver
trouwen Dit vertrouwen is alleen mogelijk als bij alle partners de wil aanwezig is 
om de bepalingen van een akkoord met alleen naar de letter maar ook naar de geest 
te aanvaarden, na te leven en toe te passen En hiervoor zijn lang met alle voor
waarden vervuld De goede wil van Brandt, de enorme toegevingen die hij heeft 
moeten doen om zijn Ostpolitik voor een nipte meerderheid van Westduitsers aan
vaardbaar te maken stuit alsnog op Oost Duitse wrevel, op wantrouwen en kunst
matige vrees voor een heropleven van het Duitse revanchisme Brandt heeft de 
ontspanning die algemeen aan zijn zin voor realisme wordt toegeschreven erg duur 
betaald met de definitieve deling van Duitsland 

... west-europa 
Ook West Europa is onder de verwachtingen gebleven 1972 heeft weliswaar 

de geboorte meegemaakt van de Gemeenschap van de negen Maar sporadisch 
weerklinken al wangeluiden Weer komen de kampioenen van de Europese obstruk-
tie opduiken Frans chauvinisme, Britse balance-of power berekeningen, Duitse 
dubbelzinnigheid Veel Europese technokraten kennen de grenzen van hun eigen 
eisen, voorkeuren en ambities met Een meerderheid heeft maling aan sociale be
kommernis en ontwikkelingshulp Europa, zo stellen ze, is sterk door zijn multi
nationale verscheidenheid En dan maar waarschuwen voor politieke integratie 
Meestal met doorzichtige uitvluchten Voor die politieke integratie is het trouwens 
vandaag al vijf voor twaalf De Sovjetunie zint op een Europese veiligheidsconferen-
tie en koestert hierbij allesbehalve Westeuropese heilsverwachtingen En wat de 
Europa-politiek van Washington betreft is het afwachten geblazen achter die be
langstelling van de VSA voor Europa-m-wording zijn tegenstrijdige krachten aan 
't werk grijze eminenties en concerns die alleen in machtsverhoudingen denken 

onmachtige uno 

Een politiek geintegieerd Europa zou al een belangrijke rol kunnen spelen in het 
Nabije Oosten waar het Palestijnse vraagstuk in 1973 het internationaal probleem 
nr 1 zal worden Alleen Russen en Amerikanen zijn tot dusver bij de malaise in 
dit gebied betrokken Mij dunkt dat de aanwezigheid van een derde grote, niet ge-
kelend aan materiele of ideologische belangen de gevaarlijke verstarring zou kun
nen doorbreken De Uno kan die derde met zijn Het internationaal organisme slc\t 
vandaag een jammerlijk figuur het lijkt met eens in staat het konflikt over Vietnam 
te humanizeren Die Uno dankt haar bestaan aan de grote mogendheden die haar 
besluitvorming afzwakken Rezolutles bij de vleet (tegen de Portugese kolonisatie 
bv I) maar het ontbreekt de eerbiedwaardige instelling aan mogelijkheden om haar 
humanitaire bewogenheid tastbaar om te zetten Haar onmacht bleek ook duidelijk 
terzake van de Noordierse tragedie, terwijl Waldheim evenmin aan de ontwikkeling 
in het Nabije Oosten te pas kwam Waarom zou een verenigd Europa daar niet 
bemiddelend kunnen optreden ' Voorafgaandelijke voorwaarde is echter dat Europa 
werkelijk bestaat — een Europa met politieke persoonlijkheid nog wel En ook dat 
zien we in 1973 met gebeuren. 

in de Sovjetunie is de kameel nog in Als schip van de woestijn (Karakoem) voor een tocht 
van een maand nog steeds het ideale vervoermiddel . 

deze week 
de wereld l i l 

# Amerikaanse tuchtbombardementen op 
Noord-Vietnam bij bevel van president Nixon 
stop gezet, vermoedelijk wegens te zware 
verliezen, het protest in de wereld en de 
toenemende oppositie van demokratische en 
republikeinse afgevaardigden en senatoren. 

# Het technisch overleg tussen Amerikanen 
Noordvietnamezen en Vietkong wordt te Pa
rijs hervat. Ook Kissinger en Le Due Tho zul
len hun besprekingen hervatten — op 8 ja
nuari — hopelijk voor de definitieve beslis
sing. Algemene opluchting in de wereld over 
deze beslissingen. Te Hanoi beschouwt men 
deze wending als een politieke overwinning, 
ook al poogt Saigon tegen de stroom te 

# Vliegtuigramp te Miami : 80 doden en 89 
overlevenden. 

# Syrische artillerie beschiet Israëlische stel
lingen op de Golanhoogvlakte waarna de Is
raëlische luchtmacht Syrische doelen be
stookt. 

# De vier leden der Zwarte Septemberbe-
weging, die de Israëlische ambassade te 
Bangkok bezetten en vijf diplomaten gijzel
den in ruil voor de vrijlating door Israël van 
gevangen feddayin zullen voor een Palestijn
se rechtbank gedaagd worden omdat ze faal
den in hun opdracht. Ze aanvaardden immers 
het aanbod tot vrijgeleide van de Thailandse 
regering in ruil voor de ontruiming van het 
ambassadegebouw en de vrijlating van hun 
gijzelaars, nadat de Israëlische regering ge
weigerd had, op hun eisen in te gaan. 

# De bevoorrading van Managua, de door 
een aardbeving verwoeste Nicaraguaanse 
hoofdstad, kan eindelijk starten nadat de no
dige vervoermiddelen gevonden werden. 

# Ierse leger bezet grensgemeenten aan Ul
ster, terwijl in Noord-lerland de bomterreur 
en de aanslagen hervat worden. 

# De Italiaanse anarchist Vaipreda, aange
houden in december 1969 wegens een bom
aanslag te Milaan, in voorlopige vrijheid ge
steld op grond van een pas goedgekeurde 
wet. 

# Oud-president Harry Truman m alle een
voud te independance begraven. De Ameri
kaanse pers wijdt lovende artikels aan zijn 
nagedachtenis, terwijl in de wereldpers meer 
kritische bijdragen verschijnen. 

# President Sadat beveelt per provincie 
(24) de oprichting van zgn. oorlogskomitees, 
die de strijd tegen Israël moeten voorberei
den. Een nationaal komitee zal de aktie ko-

ordineren. De Egyptische president noemt 
de oorlog de enige uitweg om het geschil 
met Israel te beslechten. 

• Israel aanvaardt het projekt Dayan, om de 
strook van Gazah definitief bij Israël te inte
greren. 

# Gedeeltelijke amnestie in de Sovjet-Unie, 
evenwel niet voor politieke gevangenen. 

• Een in het begin van december opgegra
ven schedel te Berlijn zou deze van Martin 
Hermann, tweede man na Hitler in het Derde 
Rijk, kunnen zijn. Aldus zou de versie van 
Bormanns dood in 1945 het winnen op deze 
van zijn vlucht en verblijf in Zuid-Amerika. 

# Franco's rechterhand, admiraal Branco, 
replikeert scherp op een stellingname van 
het Spaans episkopaat, waarin deze op een 
liberaler politiek hadden aangedrongen. 

• Overlevenden van een vliegtuigramp in da 
Andes (Latijns Amerika) geven toe, zich met 
het vlees van de bij de ramp omgekomen 
medepassagiers gevoed te hebben om te 
overleven. Ze werden tien weken na de 
ramp ontdekt en gered. 
9 Toenemende spanning tussen Chili en 
Boliviè. 

# Toenemende uitwisseling van gegevens 
over de ruimtevluchten tussen Amerika en 
de Sovjet-Unie. Vooral de Sovjets zijn vrij
gevig. Intussen worden besprekingen ge
voerd over de gezamenlijke ruimtevlucht die 
in 1975 zou moeten plaats hebben. 

• Oud-premier Lester Pearson van Canada 
overleden. 
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luien madorloga vrllgeloten 
In onze bijdrage over de Basken, van voor enkele weken, konden we met 
vreugde aankondigen dat de hongerstaking in Bayonne eindigde, toen de 
Franse autoriteiten terugkwamen op hun maatregelen tot uitdrijving of 
verplichte verblijfplaats tegen tientallen Spaans-Baskische vluchtelingen 
In Noord Euzkadi (Frans-Baskenland). De maatregelen zijn niet « afge
schaft » wel worden ze « niet uitgevoerd ». Een dubbelzinnigheid die 
later nog alle richtingen openlaat. 

madariaga in beroep 

Onze lezers kennen de lotgeval
len van dr. iur. Julen Madariaga, 
de Baskische nationalistische voor
man, die na uit Frankrijk gedreven 
t« zijn, ostentatief terugkwam en 
zich tussen de hongerstakers in de 
de Katedraal van Bayonne zette. 
Het was toen dat de Franse gen
darmerie met traangasbommen de 
kerk bestormde. Julen werd dan 
veroordeeld tot drie maand gevan
genis wegens « onwettig verblijf 
in Frankrijk en overtreden van uit
drijvingsbevel ». Als test voor de 
evolutie van de Franse overheid 
werd dan ook met belangstelling 
uitgekeken naar het vonnis van het 
beroepshof te Pau dat zetelde 'n 
ï i jn zaak. 

Honderden Basken buiten het ge
rechtshof. Tientallen binnen de zaal 
waren exponent van die belangstel
ling De Franse overheid was er 
niet te gerust in. Zo zagen we een 
foto in het blad L'Eclair als Julen 
de zitting verlaat en terug naar de 
gevangenis wordt gebracht. On
danks het gunstige vonnis werd 
hij ingesloten door een twintig 
rijkswachters die een nauw carré 
rond hem vormden. Met die Bas
ken weet men immers nooit. Dat 
rnen hier inderdaad met een onge
woon iets te doen had, voelde ook 
de verslaggever voor gerechtsza
ken van het geciteerde L'Eclair 
aan. De man schreef dan ook als 
Julen werd binnengeleid : 

« Madariaga is onbetwistbaar 
een man die indruk verwekt door 

zijn verschijning. Zijn zeer open 
en rechtschapen blik. Verheven ge
laatstrekken omringd door een in
drukwekkende baard. Niemand 
denkt er dan ook aan deze man en 
vader, zijn vijf kinderen bevinden 
zich op de eerste rij in de ge
rechtszaal — te verwarren met een 
gewone boosdoener. En niemand 
die de zittingen hier gewoonlijk 
meemaakt glimlacht of vindt het 
ongewoon als de rechter en zelfs 
de openbare aanklager hem tel
kens hoofs aanspreken met « Mijn
heer » in plaats van het gewone 
« beschuldigde ». 

een vinnig debater 

Julen Madariaga liet zich on
danks die hoffelijkheid niet uit het 
veld slaan en stond tijdens de de
batten stevig zijn man. 

Uit enkele Franse dagbladen ha
len we de leiddraad van dit steek
spel tussen de Franse rechter en 
de gevangen Baskische jurist. Ju
len steunde zich op de rechten 
van de mens, « het recht van een 
volk te verblijven in zijn eigen ge
bied », maar kiende zelfs uit dat 
de Franse minister Marcellin met 
zijn maatregelen in tegenspraak 
was met een aantal Franse wetten. 
Die stelling werd niet genomen 
door de voorzitter die replikeerde : 
« Voor uw visie-kunnen we eerbied 
opbrengen, maar in uw interpreta
tie van de Franse wet kan ik u niet 
volgen Als ex-advokaat in Bilbao 
zijt gij voldoende goed jurist om 

dat te weten ». Even werd het 
gespannen toen de rechter vroeg 
wat Julen zou doen bij vrijlating 
Kordaat replikeerde deze : « Naar 
mijn gezin gaan in Angelu (Frans-
Baskenland) ». De rechter werd 
zichtbaar ongemakkelijk. Meer nog 
toen in een meesterlijk pleidooi 
advokaat Abeberry, Frans-Baskisoh 
voorman, de persoon en de levens
houding van Madariaga tekende op 
de achtergrond van de ongenadige 
Baskenvervolging in Spanje en de 
tragiek van dit volk, ook in Frank
rijk. 

wat na het vonnis ? 

Wat zou het worden ? Het von
nis betekende een opluchting voor 

Basken en Fransen De rechter be
sliste dat de straf zou herleid 
worden van drie tot twee maan
den Konkreet werd dit dat Julen 
zou vrijgelaten worden op 27 de
cember 

De vraag stelt zich wat er /al 
gebeuren als hij toch naar Frans-
Baskenland terugkeert Met de na 
derende verkiezingen is de Gaul
listische regering wel een toontje 
lager gaan zingen in het Basken-
probleem Elke opiniepeiling geeft 
immers een achteruitgang aan van 
de regerende partijen van rechts. 
Aangezien in 1968 al de zetels in 
Frans-Baskenland nog naar de Gaul
listen gingen is hun positie dooi
de stijgende beroering in deze de
partementen wel wankel geworden. 

Het blad Sud-Ouest besloot zijn 

bijdrage dan ook over de gerecht'»-
zittmg « Vooraleer de zaal te ver
laten draait Madariaga zich glim
lachend om en tekent met de rech
terhand een gebaar in de richting 
van zijn kinderen, dat door hen 
zeker als een liefkozing moet ge
voeld door de strelende vorm van 
dit handgebaar. De rechtbank Is 
sereen en menselijk geweest. Maar 
er blijft de toekomst. Die is nog 
erg onzeker ». 

Hoe deze zaak van onze Bas-
kicche Vlamingenvriend Julen Ma
dariaga als exponent van het lot 
van zijn volk in Frankrijk en Spar)-
je evolueert, zullen wij u graag 
meedelen zodra ons nieuwe gege
vens bereiken uit Baskenland. 

waiter luyten. 

e l l i o t l e e r i c h a r d s o n 

(Argos) Onlangs heeft president Nixon een nieuwe minister van Defensie be
noemd. De nieuwe titularis heet Elliot Lee Richardson, In het eerste kabinet Nixon 
fungeerde hij al als minister van Volksgezondheid. Zijn benoeming op Defensie is 
echter een verrassing want naar zijn uiterlijke verschijning, zijn achtergronden, voor
keuren en ervaringen te oordelen leek Richardson niet voorbestemd tot het ambt 
dat hij voortaan zal bekleden. 

De nieuwe bewindsman werd in 1920 
te Boston uit een patriciërsfamilie ge
boren en promoveerde tot doctor in 
de rechten aan de Harvard universi
teit. Militaire paraatheid heeft hij voor
zeker nooit uitgestraald. Richardson is 
meer een produkt van het Oostkust-
establishment — wat bij velen het 
beeld oproept van een aristokratische, 
stijve « Engelsman » wiens voorouders, 
de pilgri.Ti fathers, in de zeventiende 
eeuw in New Engeland zijn terechtge
komen. Elliot Lee maakte tijdens WO II 
de invasie in Normandië mee en 
zwaaide af als reserve-luitenant ter 
zee. Andere bindingen met het leger 
heeft hij nooit gehad. Richardson is 
een slanke, haast tengere verschijning 
en koestert zelfs artistieke ambities 
Niet zolang geleden heeft hij te Bo3-
ton zijn « Zeegezichten » tentoonge
steld, een twintigtal doeken die door 
de kritiek op gunstige kommentaar 
werden onthaald La peinture mêne a 
tout pourvu qu'on en sort I Verder is 
Richardson een veelzijdig ontwikkeld 
Intellektueel, elegant en ironiserend, 
zonder noemenswaardige overeenkom
sten met de stoere kerels die hem aan 
de top van het Pentagon zijn voorge
gaan. Men kan zich gewoon niet in
denken dat hij de plaats heeft ingeno
men van een vierkante, breedgeschou
derde Charles Wilson en hij kan even

min vergeleken worden met de tel
machine McNamara, noch met de poli
tiek geëngageerde Meivin Laird wiens 
onmiddellijke opvolger hij nu gewor
den is. 

Na zijn studie is Richardson altijd 
in de buurt van de administratie blij
ven rondhangen : bestuurssekretaris, 
juridisch adviseur bij Nationale Opvoe
ding en Sociale Zaken. Een tijdlang 
was hij ook verantwoordelijke voor 
Binnenlandse Zaken in Massachusetts. 
Maar zijn voorkeur ging onverminderd 
uit naar de sociale sektor die onver
anderlijk het stiefkind van de Ameri
kaanse administratie Is geweest. Op 
Nationale Opvoeding speelde hij een 
haast unieke rol toen hij erin slaagde 
voor dit departement een begroting 
los te maken die de toewijzing voor 
het Pentagon overtrof. 

Nixon had hem in 1969 tot adjunkt 
minister voor Buitenlandse Zaken be
noemd. In die funktie ontwikkelde Ri
chardson een uitstekende relatie met 
Henry Kissinger die te Washington als 
grimmig kruidje-roer-me-niet aange
schreven staat. Die goede verstand
houding met Nixon's topadviseur moet 
de betrekkingen tussen Defensie en 
State Department in de toekomst gun
stig beïnvloeden. Tot dusver waren de 
Amerikaanse ministers van Defensie 
geneigd de « veiligheid van het vader

land » uit te spelen tegen de inzichten 
van het staatsdepartement Zij werden 
hierbij gesteund door de stafchefs met 
hun schier onverzadigde begrotings-
honger. Ook de bazen van de wapenin
dustrie en de konservatieve vleugel 
in het Kongres werkten al te graag in 
die richting mee. Richardson zal voor
zeker een eind maken aan de traditio
nele neiging van zijn voorgangers om 
de buitenlandse politiek naai hun ei
gen hand te zetten. 

Een Amerikaans minister van De
fensie moet vooreerst hard en onbuig
zaam zijn om met sukses op te tornen 
tegen ^e zelfingenomen leiders van 
landleger, luchtwapen en marine. Hij 
dient ook organisatorisch bekwaam te 
zijn ; hij staat immers aan het hoofd 
van een reusachtige administratie (met 
een begroting van meer dan 80 mil
jard dollar) en van een militair appa
raat met steunpunten over alle we
relddelen verspreid Ten slotte moet 
hij over voldoende overredingskracht 
beschikken om de senatoren voor zijn 
inzichten te winnen. Zij zijn het im
mers die in extremis beslissen over 
de wisselvalligheden van de defensie
begroting Men zegt dat Richardson 
een koele berekenaar is Die nuchter
heid zal hem helpen bij de aanpak van 
een nieuwe defensiepolitiek die 
schreeuwt om rationele benadering. 
Het Amerikaans leger werd in de 
voorbije twaalf jaar enorm opgevoerd. 
Vandaag heeft men de totale tioepen-
macht tot 2,4 miljoen man beperkt en 
de wapenbestellingen werden dras
tisch besnoeid. Maar met het over
schakelen op een tjeroepsleger stegen 
de personeelsuitgaven met ca 60 pet. 

En dan zijn er nog de vele psichologi-
sche problemen die een leger mee
brengt Indo-China heeft de Amerikaan
se soldaten een strategisch en moreel 
trauma bezorgd Internationale hervor
mingen i.v.m rassenintegratie (voor
treffelijk bi het landleger, maar on
voltooid gebleven bij de konservatieve 
marine) hebben felle spanningen op 
gang gebracht. Er moet nodig gedok
terd worden aan het moreel van de 
« boys ». 

Nu het leger getalsmatig ingekrom
pen werd (terwijl de preferentiële po
sitie van de kernwapens ongewijzigd 
IS gebleven) leeft het Amerikaans mi
litair apparaat zowat - op anderhalve 
voet van oorlog » — een autentiek kon-
flikt in Vietnam en secondaire wrijvin
gen binnen het Pentagon zelf Elliot Ri
chardson neemt het departement van 
Defensie over op een tijdstip dat Ame
rika zijn geallieerden in Europa en 
Azie in toenemende mate een eigen 
defensiebeleid laat voeren. Maar de 
leiding van het Pentagon blijft niette
min een enorm-zware taak voor de 
nieuwe minister. Het is erg problema
tisch of hem nu nog tijd voor artistie
ke prestaties zal overblijven Al bij al • 
heeft hij in het Pentagon een grotere 
taak te vervullen dan die hij in het 
Staatsdepartement had kunnen vinden: 
hij moet nl het Vietnamese trauma 
overwinnen Tegelijk moet hij een 
nieuwe begripsinhoud vinden voor het 
patriottisme want met een nieuw leger " 
heeft Amerika ook behoefte aan een 
nieuw soldatentype Als Richardson 
hierin slaagt wordt hij misschien de 
belangrijkste minister in Nixon'b twee
de kabinet. 
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m Als koning zal ik de titel 

voeren van Jan de Eerste. Mijn 

beheer zal in de allereerste plaats 

xorgen voor de dringende 

noden van het volk, 

f»l. veel feesten en veel bier, 

want als zoon van mijn roemrijke 

voorvaderen kan ik best lijden 

dat de zon in het water schijnt. 

En om te bewijzen dat ik 

U voor den aap niet houden wil 

en geen appelen 

voor citroenen wil opdienen, 

l o geef ik mijn eerste 

dekreet ten beste. 

Bij koninklijk besluit worden de 

365 dagen van het jaar allemaal 

als feestdagen uitgeroepen». 

(Uit een troonrede op 

Driekoningenavond). 

ningenovond 
een 

vergeten 
feest 

Driekoningenavond is ooit een feestavond 
geweest die niet alleen propvol gezelligheid 
«tak oiaar ook enig van aard en kleur was 
bi het Vlaamse land werd het algemeen ge 
vlerd, zodat het zeker niet toevallig is dat 
het gebeuren in Felix Timmermans' « En 
waar de sterre bleef stille staan » zich op 
Driekoningenavond afspeelt Momenteel ech
ter is in deze tijden van voiksvervreemdmg 
het unieke feest in het verdomhoekje ge
raakt. 

Nog nauwelijks of helemaal niet meer ken
nen kinderen de aanleidmg tot de viering : 
het bezoek van de Wijzen uit het Oosten, 
die in het stalletje van Bethlehem dertien 
dagen na de geboorte van Kristus aankwa
men. Op 6 januari dus. 

Vroeger echter werd Driekoningenavond 
gevierd zowel in de stad — de schilderijen 
van Jordaens getuigen hiervan nog — als op 
de buiten op de boerderij, waar de boer met 
zijn gezin en met knechten en meiden hem 
tot een echte bonte avond wisten te maken. 
In « Driekoningenavond « — handleiding tot 
het vieren van het Driekoningenfeest in de 
familie of vriendenkring — (auteur Guido 
Albrecht) kan men hierover nog lezen : 
• f^ond vijf uur in de namiddag kwamen de 
gasten toe en, terwijl het vrouwvolk In de 
keuken volop aan het bakken van wafels en 

pannekoeken bezig is, spelen de mannen 
kaart tot de tafel gedekt Is en het warme 
gebak opgediend wordt. Na het geb|i^_wordt 
koffie geschonken ; daarna de tafel gedekt, 
en worden glazen aangebracht. 

Nu begint de koningtrekking. De geplooide 
briefjes worden in een slaapmuts, kous, 
hoed of beurs geschud en eenieder trekt 
op zijn beurt, terwijl de rijmpjes luidop wor
den afgelezen midden gejuich en algemene 
vreugde. De volgende loten behoren tot de 
overlevering : Koning, Schenker, Voorproe
ver, Kamerheer, Portier, Schildknecht, Raads
heer, Nar, Minnezanger, Arts, Biechtvader, 
Bode, Zwitser, Geheimschrijver, Knecht, Kok, 
Rechter, Advokaat en Beul ». Als al de lo
ten uitgekomen waren, richtte de Koning een 
korte toespraak tot zijn onderdanen. Hij be
loofde te regeren met blij gemoed en wenste 
de aanwezigen veel leute. 

Als eerste verordening gebood hij de gla
zen vol te schenken. Wat onmiddellijk ge
schiedde, behalve voor de koninklijke beker. 
Dan stond de kamerheer recht om te roe
pen : « De schenker schenkt ». De koninklij
ke beker werd volgeschonken. En opnieuw 
« Een lid van de vereniging staat recht en 
roept de kamerheer : . De voorproever 
proeft ». Deze neemt de beker en drinkt een 
teugje. Waarna de kamerheer nogmaals 

roept : « De koning' drinkt ». Op dat ogen
blik was iedereen verplicht mee te drinken. 
Wie zich aan deze verplichting zou onttrok
ken hebben, liep het gevaar dat de nar hem 
het gezicht zwart kwam maken. • De grote 
plechtigheid is geschied •, schrijft Albrecht, 
« en thans worden oude folkloristische lie
deren gezongen, raadselkens opgegeven en 
huismuziek gemaakt ; ook oude vertelsel-
kens duiken op en het feest gaat zijn ge
moedelijke gang. Als de natafel lang genoeg 
geduurd heeft, eindigt men met familiespe
len, met of zonder panden, en een danspar
tijtje •. Een gebruik dat zeer in voege was, 
bestond er in op de late avond warme gene
ver uit te schenken. De kom werd vlammend 
binnengebracht en midden op de tafel gezet. 
De lichten werden uitgedoofd en de genodig
den beleefden er genoegen aan, in de blau
we schijn van de laaiende vlam naar ver
mogen de lelijkste gezichten te trekken. Zo
dat het er echt spookachtig toeging. 

in vriendenkring 

Het scenario van het Driekoningenfeest 
dat in de vriendenkring werd gevierd, week 
In essentie niet af van dit in familiekring 
maar de details verschilden toch In grote 
mate. Ook dit feest begon omstreeks vijf 
uur. De genodigden werden door het bestuur 
op gemoedelijke wijze ontvangen en naar 
de tafels geleid om deel te nemen aan de 
kaartprijskamp. Deze bestond doorgaans uit 
hartenjagen, omdat dat een spel was waar
aan iedereen zonder moeite kon meedoen. 
Intussen waren de meisjes In de keuken 
reeds met het gebak bezig. Na de kaart
prijskamp plaatsten de jongeren de tafels 
in twee, drie of meer rijen In de lengte 
van de zaal. De eretafel werd vooraan in 
de breedte gezet. 

Op dat ogenblik konden de meisjes begin
nen met het dekken van de tafel. Pannekoe
ken of wafels vonden dan hun weg naar de 
maag en ook koffie werd geserveerd. Waar
na het tafelgerei werd weggenomen om 
plaats te maken voor de glazen. En dan : 
een lid van de vereniging staat recht en 
houdt een korte toespraak over de betekenis 
van het feest. Tevens geeft hij de nodige 
wenken, opdat eenieder zou weten wat zijn 
plichten zijn, voor het geval dat het hem 
aanduidt om onder de personen van het hof 
te figureren. 

Twee beurzen of slaapmutsen bevatten 
de klassieke briefjes. Het eerste deel van 
de loting vangt aan ». Dit betekende, dat 
een rijm-lotje getrokken werd ofwel uit de 
beurs bestemd voor de gezette heren (Ko
ning, Schenker, Voorproever, Kamerheer, 
Portier, Raadsheer, Zwitser, Biechtvader en 
Rechter) ofwel uit deze voor de jongeheren 
(Nar, Schildknecht, Minnezanger, Arts, ge
heimschrijver, Knecht, Bode, Advokaat (5n 
Beul). Het getrokken briefje werd terugge
geven aan de perèoon die de beurs vasthield 
en de rijmpjes voorlas. Bijvoorbeeld voor de 
portier : 

< Wie klopt, die zal Ik opendoen, 

dat geldt voor lieden met fatsoen. 

En wie de leute niet verstaat, 

die laat Ik buiten staan op straat • 

Vanzelfsprekend werden de beurzen toe
vertrouwd aan personen die met de nodige 
dosis humor de rijmpjes op keurige wijze 
wisten voor te lezen. 

troonrede 
Als als de officiële loten nu uitgekomen 

waren, werd de loting geschorst. Zij die hun 
lot trokken, verdwijnen In een belendend 
vertrek om zich te verkleden en dan onder 
het spelen van een triomfmars In stoet weer 
op te duiken. Zo wordt de Koning met maiv 
tel, skepter en kroon, gevolgd door heel het 
hof, naar zijn troon geleid. 

De Koning staat recht en leest de troor»-
rede voor. Een grote rol papier waar alles 
vooraf opgeschreven staat. En waarin hIJ 
belooft, de skepter van de gemoedelijkheid 
hoog te houden en te zorgen voor tal van 
feesten en vermakelijkheden gedurende het 
komende jaar. Als eerste verordening be
veelt hij het vat te ontstoppen. Men zingti 
« Hij leve lang •. De meisjes schenken uit 
volle kannen de glazen — doch weer niet 
de koninklijke beker — vol, terwijl intussen 
de Koning een serenade wordt gebracht met 
alle beschikbare speeltuigen. (Zelfs konden, 
in het geval dat instrumenten ontbraken, 
kinderfluitjes of mirlitons dienen). Volgde 
dan nog een reeks van ceremoniële hande
lingen om tot het drinken van het gerstenat 
te komen. Waarbij weer de nar loerde of er 
geen geheel- of andere onthouders waren 
die verdienden het gezicht zwart gemaakt 
te worden. De loting wordt nu voortgejet 
en de overgebleven briefjes worden over 
vier beurzen verdeeld : een eerste voor de 
vrouwen, een tweede voor jonge meisjes, 
een derde voor heren en een vierde voor 
jonge heren die volgens de rijmpjes ervoor 
geschikt zijn. Af en toe wordt de loting on
derbroken om een lid van het gezelschap 
toe te laten een folkloristisch lied te zin
gen, een voordracht te houden, een stukje 
muziek te spelen. De Koning reikt tijdens 
één van deze pauzes de prijs uit aan da 
winnaar van de kaartprijskamp. • Ook komen 
de drie Wijzen op bezoek », schrijft Albrecht, 
« met hun ster, rommelpot en schelijzer en 
zingen enkele Driekoningenliederen om dan 
de gebruikelijke omhaling te doen ten bate 
van een liefdadig of kultureel werk waarna 
zijn heengaan na een laatste lied — als 
dank — te hebben gezongen ». 

Met de vier personen die met de beurzen 
rondgaan en er de « moed Inhouden », Is 
de nar het belangrijkste personage. Overal 
moet hij opduiken .om te gekscheren en da 
vrolijke noot te bewaren. 
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Na de loting werden dan tafels en stoelen 
opgeruimd : het laatste deel ving aan. « Men 
üanst de wals, de polka, de mazurka, de 
schottisch, de zevensprong, het Paterken, 
bezempolka, de citroenwals, de afwisselings
dans, de stoelenronde, keersken in de lan-
teern enz. Men richt spelen in met of zon
der panden, en het feest eindigt met een 
algemene taptoe voor jong en oud op volkse 
stapwijsjes met afwisselende figuren zoals 
In de polonaise ». 

Op dat ogenblil'. was middernacht al voor-
bij. 

varianten 

Natuurlijk zljpier,! altijd; mensen geweekt 
die Driekoningen niet zo feestelijk konden 
vieren. De arme luitjes troken in groepen 

van drie, als koningen verkleed, met ster, 
rommelpot (pot met een varkensblaas over
spannen, waardoor men in het midden een 
rietje gestoken had dat men vochtig had ge
maakt en dat men op en neer bewoog, zodat 
de blaas in beweging werd gebracht en de 
pot aan het rommelen ging) en schel van 
huis tot huis. Zij zongen om een kleinigheid 
te krijgen : een wafel of een pannekoek, 
ook wel eens een druppel jenever of enkele 
centen. Ook voor hen had de zogenaamde 
Dertienavond dus betekenis. 

Op het platteland was het algemeen ge
bruikelijk, zodra de Koning gekend was dit 
aan te kondigen met een schot. Op Drie
koningenavond klonken dan ook heinde en 
verre vreugdesalvo's in de nacht. 

In onze gewesten heeft in vele dorpen 
] ook het gebruik bestaan, dat de Koningen 
; stoetsgewijs op paarden door de straten 

trokken. Er werd dan op jachthoorns gebla
zen of andere muziek en zang waren van 
de partij. Draaiende sterren ontbraken na
tuurlijk niet en heel het dorp stond in rep 
en roer. In Frankrijk at men op deze dag 
de « Galette des Rois - : een koek in korst-
of bladerdeeg waarin een bruine boon of 
amandel stak. De koek werd gesneden in 
zoveel delen als er disgenoten waren. Wie 
de boon trof was koning en moest zijn Ko
ningin kiezen. 

Ook dat gebruik drong tot onze gewesten 
door, maar het kiezen van de Koningin leid
de soms tot tamelijk kiese toestanden, met 
het gevolg dat degene die de boon trof ze 
— om aan de keuze te ontsnappen — opat. 
En men aldus niet aan de weet kwam wie 
koning moest zijn. 

Varianten van het Driekoningenfeest zou 
men ook in het buitenland kunnen zoeken. 
In Italië was Driekoningen het kinderfeesti 
dat plaats moest maken voor Sinterklaas. 
Ook in Spanje trouwens kregen de kinderen 
het speelgoed van « Los Reijes » : de ko
ningen. 

In de meeste steden gingen daar 's avonds 
optochten uit. Met muziek van het leger 
voorop. En daarna de koningen te paard. 
Aan het slot van de stoet reden grote wa
gens, volgeladen met pakken speelgoed en 
lekkernijen. De optocht richtte zich naar het 
weeshuis waar de wezen uit handen van de 
koningin hun geschenken in ontvangt moch
ten nemen. Van daar werden de godshuizen 
bezocht om ook de oudjes in de algemeie 
vreugde te laten delen. De optocht, die am
per enkele minuten duurde, slaagde er niet
temin in heel de stad op de been te bren
gen. Bij haar doortocht werden de lichten 
gedoofd en de brandende fakkels (gedragen 
door het voetvolk) wierpen in de nacht hun 
gloed op de blinkende harnassen (van de 
krijgers). 

breugeliaans 

Men weet dat Kei-stmis op 25, Onnozels 
Kinderen öp 28 deóémber. Nieuwjaar op I 
en Driekoningen op 6 januari de biezondei-
ste schakels vormen in de ketting van • dè 
dertien dagen ». Het kerstfeest, een uiting 
van kristelijke vroomheid, was vroeger en
kel een kerkelijke feestdag met middernacht-
mis. In de huiskring was de viering van 
minder belang. De huiskamers werden toen 
nog niet versierd met kribbetjes of denne-
bomen. Deze gebruiken drongen hier slechts 
binnen omstreeks 1900. Op 28 december dan 
werd de moord op de Onnozele Kinderen 
herdacht. De schooljeugd sloot op deze dag 
haar argeloze meesters en onderwijzeressen 
in de klas op en liet ze niet meer buiten 
alvorens ze een dag verlof beloofd hadden. 
(Ook vader en moeder werden dikwijls op 
dezelfde manier beetgenomen, zodat zij óók 
nog eens verplicht waren een of ander té 
beloven). Nieuwjaar of de besnijdenis was 
vroeger — in tegenstelling met Kerstmis 
— een echte feestdag. Men ging op bezoek 
bij familie en vrienden om een gelukkig en 
zalig nieuwjaar te wensen. De kinderen 
schreven hun nieuwjaarsbrieven, versierd 
met gekleurde prentjes, en gingen die dan af
lezen bij ouders, grootouders, ooms en tan
tes. In ruil voor een zilverstuk of een pe
perkoek. Nieuwjaarskaartjes met gelukwen
sen werden tussen familieleden, vrienden en 
kennissen gewisseld. Een gebruik dat in gro
te trekken de tijd heeft overleefd. 

En tenslotte kwam Driekoningen of Der 
tiendag. Een dag die in luister al de andere 
overtrof. Het was het guitige narrenfeest. 
Met de Jordaensachtige, Breugeliaanse to
nelen. 

In sommige gemeenten tracht men thans 
te doen herleven wat eigenlijk reeds tot de 
folklore behoort. Bievoorbeeld door het or
ganiseren van een Driekoningenstoet. Zoals 
men het volkslied wil doen herleven of zoals 
men hard veegt om toch maar het stof van 
tal van antikwiteiten te krijgen, wil men hier 
en daar ook de feesten die omstreeks de 
kersttijd worden — of werden — gevierd, 
hun vroegere glans teruggeven. O.i. wat 
kunstmatig, want met een aantal voor
werpen uit het verleden is terzake ook de 
volksziel in de musea voor folklore terecht
gekomen. 

p.p. 
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zoekertjes 

1) Sociaal assistent, in orde 
met legerdienst zoekt betrek
king in het Antvyerpse. 

2) Juffrouw, 22 j . lager middel 
onderwi js -f 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-jarige, met 20 jaar erva

ring in mekanografie plus bijho-
r igheden, alsook ervaring bij 
computer, 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 talen, zoekt 
passende betrekking, Brussel-
Mechelen - Antwerpen. R 187 
8) Jonge typiste zoekt pas

sende betrekking, prov. Ant
werpen. — R 202 

9) Juffrouw, 16 jaar, Lag. M id . 
Onderw. + 1 jaar handel. Kan 
behoorl i jk typen zoekt passen
de betrekking Antw. - 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 to t en met 10 schr i 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 transportbedr i jven : 

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

— in Oost- en West-Vlaanderen : 
( l ie fs t in streek Kortr i jk) : vracht
wagenchauffeurs voor internatio
naal verkeer. 
Vereisten : blanco strafregister , 
eerl i jk, dienstvaardig, werk ïus l ig . 

— R 164 

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

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

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

Gevraagd : 
— 1) gediplomeerde verpleegster 
A-1 of A-2 in de streek \/an Diest ; 
— 2) boekhouder kantoor te Brus
se l . 
Zich wenden; Wil ly Kui jpers, volks
vertegenwoordiger, Swertmolenst r . 
23 te 3020 Herent, te l . : 016/296.42. 

— R 218 

VU-Federatie- en Gemeenteraadsl id 
Arch i tek t Karl Van Hespen zoekt 
voor dringende indienst t reding, vol
ledige betrekking een bouwkundig 
tekenaar A2 of A l of gel i jkwaardig 
e lement. Telefonisch afspraak ma
ken a u b. St'»&r,itraat 32 - 1800 -
Vi lvoorde - 02/67.00.65. — R 2 

Vragen aangepast werk in het Lim
burgse : a) jonge man, 19 j . , vr i j 
van legerdienst, lager sec. onder
w i js , diploma sekretarlaat (Eras-
musschool) : b) ju f f rouw, 21 ].. hu
maniora, prakti jk als boekhoudster. 
Z.w. : volksver. E. Raskin, Ursula-
straat 1. Eigenbilzen, te l . 011/19454, 

— R 203 

9 Gezocht; hoofdverpleegster 
voor een kliniek aan de kust. Di
ploma -1- ervaring Tel. of schr. O. 
Huygebaert. Konina Ridderdijk 19, 
Westende, te l . 09/30268 —R 208 

Chauffeur, ca 50 jaar, zoekt werk 
voor halve dagen, nl na 15 u. Liefst 
in de streek van Gent of Eeklo. 
Schri jven bureel blad of volksvert . 
Baert, Koningin Astr idlaan 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 Dui ts, 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
trekking is welkom in omgeving 
Brussel - Mechelen - Antwerpen. 
Voor bemiddel ing schri jven of te
lefoneren naar gemeenteraadsl id 
O. Renard, Frans Halavest 8, 2800 
Mechelen (015/133.14). — R 207 

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

— R 209 

Vertaler in Fr., Duits, Eng. en 
ui t I tal., 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. Jor issen, 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
t rekk ing noodzakeli jk bekent met 
klantenkring Costan 053 /67 125 
9 Frigo's n ieuw prefab, ui t ten
toonstel l ing te koop 2,5 X 3,60 m 
H 2,60 m Costan 053 /67 125 

— R 216 

Vlamingen, TANOGEBIHEN - re
paraties Tandtechnisch laborato
r ium, Chazallaan 83 1030 Schaar
beek, te l 34.06.43 — R 217 

19-jarig meisje van St. Kwintens-
Lennik. Dip l . d i rekt iesekretar iaat 
ekonomie, steno-dakti lo, 4 ta len, 
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 

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 

Juf f rouw, 18 jaar, diploma A6 A2, 
zoekt betrekking als typ is te of be
diende. Contact nemen met Ponnet 
Henri , Zonnelaan 2, 9620 Zot tegem. 

— R 224 

Binnenhuisarchitecte A l zoekt pas
sende betrekking in de omgeving 
van Brussel of Leuven. 
Schri jven of opbel len Federatie-
schepen Marcel De Broyer, 6. Ita-
l iëlaan. 1900 Over i jse. - Tel. : 
02/50.61.76. — R 3 

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 iefst als 
tekenaar. Kontakt via gemeente
raadslid Roger Lenaerts, Halense-
straat 37 te 3383 Hoeleden. Tel. : 
016/776.61. 

Juf f rouw, geb. 5-8-54 vol ledige stu
dies moderne huinaniora 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 

Licentiaat wis- en natuurkunde 
zoekt betrekking (ook inter im) in 
vr i j onderwi js . 
Technisch landbouwingenieur zoekt 
passende betrekking. 
Verkeersexpert . schadeopneming, 
zoekt passende betrekking, l ie fs t 
prov. Antwerpen of Limburg. 
Schri jven of te lefoneren : W. Joris
sen, Louisastr. 31 , 2800 Mechelen. 
te l . (015)43596. — R 1 

• • Vlamingen, 

l * T * f "''^^^ GRATIS ADVIES 
^ i ^ » voor uw hypotheek-
^ " ^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Korfriil<se Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Brouwerij 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

r e l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

v o o r A L U w b i e r e n 

e n L i m o n a d e ? 

B l jhu i ion : Cogels O i y l a l 73 
2600 Sarchem-Antwarpon 

Tal (03) 36 10 11 

Deheeghar Jan 
Lsdeganckstraaf 19 

Gant 
ta l . (09) 22.45.62 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

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

Nadien k r i jg t 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 »tad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74,89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg . Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kort r i jk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr id laan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude Luchthaven Midde lkerke - Tel. 059/320.86 

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

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt ic ien, 

erkend door alle z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 

matthieuls beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 
onze studiedienst 

lost uw woon
probleem gratis op 

Op BERGSAFARI naar het LECHTAL - TYROL 
E L F D A A C S E R E I Z E N M E T L U X E A U T O C A R , R E G E L M A T I G E A F R E I Z E N 

O P 2 2 - 6 , 3 0 - 6 , 8 - 7 , 1 6 - 7 , 2 4 - 7 , 1 - 8 , 9 - 8 , 1 - 9 . 

Pr i js a l les i n b e g r e p e n : j u l i - a u g u s t u s 6 . 8 5 0 F - j u n i - s e p t e m b e r 6 . 4 5 0 F. 

Heenreis doorheen de onmetel i jke Spessartwouden en Odenwa ld , terugreis door Zwarte woud. Trier 
en Luxemburg. Zeven dagen verb l i j f in Lechtal : programma : 

— Uitstap naar Piansee, Oberammergau, bezoek aan het sprookjeskasteel Linderhof. 
— Wandel ingen naar Simmswaterval en Kaisers. 
— Bezoek aan de houtsnl jschool te EIbiggenalp en de kunst t iandwever l j te Stanzach. 
— Bergsafari naar de Suttgarter Hütte. 
— Gelegenheid tof 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 de l i f t naar boven . 

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

Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv. De Backarstraat 61 
DENMRHOUTEM 

054/311.63 

VRAAG VR1J8HJVEND PRACHTIGE FOLDER MET VOLLEDIG REISPIAN EN PROGRAMMA. 
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galerijen 
• Van 20 januari 1973 to t et met 
29 januari 1973 i ieeft , in de ge-
m e e n t e l i j l o feestzaal , Turnl ioutse-
baan, 92, een tentoonste l l ing plaats 
van de werken van kunstschi lder 
Leon Lommaert . 

Leen Lommaert werd geboren te 
Borgerhout op 12 maart 1904 en 
heef t deze gemeente bewoond to t 
1959, daarna werd hi j de eigenaar 
en bewoner van de gekende « Pont
hoeve » te Schi lde. 

Gedurende lange jaren was hi j 
voorz i t ter van de « Kring der Bor-
gerhoutse Kunstenaars ». 

Hi j mag beschouwd worden als 
autodidact , ai hebben de menigvul
d ige raadgevingen van ar t iesten als 
baron Opsomer en Jan Van Puyen-
broeck een vormende invloed ge
had bi j de ontplooi ing van zi jn aan
geboren ta lent . 

Z i jn eerste tentoonste l l ing werd 
gehouden in de gemeente l i jke 
feestzaal van Borgerhout in 1930 
en daarna kwamen verschi l lende 
s teden in binnen- en bui tenland aan 
de beurt , o.a. Brussel - Geel -
Hels ink i en New York. De laatste 
ja ren exposeerde hij af en toe in 
z i jn eigen Ponthoeve, misschien 
w e l de ideale omgeving voor het 
rust ig beschouwen van zi jn kunst
we rken . 

Elk genre geniet zi jn belangstel
l ing : por t re t ten , landschappen, 
symbol ische onderwerpen, st i l le
ven en her inner ingen aan verre rei
l e n . 

W i j verwachten dat de huidige 
tentoonste l l ing , we lke na jaren on
derbrek ing te rug gehouden w o r d t 
in de gemeente waar hi j geboren 
we rd en we lke steeds zijn belang
s te l l ing geniet, een groot sukses 
zal worden . 

medegedeeld 

Tradi t iegetrouw zijn de Vlaamse 

Toeristenbond en de Vlaamse Auto-

mobi l is tenbond op de markt geko

men met hun wandkalender 1973, 

die nogmaals een aspekt van het 

monumentale Vlaanderen bel icht. 

De t i te l « Minder bekend Vlaande

ren » heeft betrekking op stand

beelden, schandpalen, marktpom-

pen, heer l i jkheidstekens, enz. 

w e e r e e n w a n d k a l e n d e r 

v a n d e v t b - v a b 

Herman Wouters , kunstfotograaf 

te Wet te ren , voor de • aankleding » 

bijgestaan door zijn broer Edwin, 

bezorgt ons in deze kalender f raaie 

foto's van de Neptunusfonte in te 

Laken, de marktpomp te Sinaai, de 

Tiarktpomp te Ardooie, de schand

paal te Bokri jk, de «pui » te Dak-

man, de St-Ber t i l iabron te Rosmeer 

de schandpaal van Male, de ge

meentegevangenis te Schel lebel le, 

de kaak te Aartselaar, de Begijn-

t jesborre te Over i jse, de Eiermarkt-

pomp te Brugge, het perron te Bil

zen en de schandpaal in Gaasbeek. 

De fo to 's zijn al len voorzien van 

h istor ische verk lar ingen. 

Deze kalender, die 21 x 30 cm 

meet , in twee kleuren ui tgegeven 

werd en waarvan de bladen Cop 

mooi glanzend papier) n iet hoe

ven afgescheurd te worden, is te 

koop in de boekhandels van de 

VTB tegen 50 f r (40 f r . voor de le

den van de VTB-VAB). 

het vlaamse lied vooraan 

Het geeft toch stof ter overwe

ging, wanneer men bij het einde 

van het jaar een bondig overzicht 

geeft van de volkszangprestat ies 

die genoteerd werden op de agen

da van slechts één centraal aktie-

cent rum. De doelstel l ingen die in 

hoofdzaak nagestreefd worden la

ten aan duidel i jkheid niets te wen

sen over : 

— Verspreiding van het Vlaamse 

volksl ied 

— Het eigen lied in het teken van 

de jeugd- en 'vo lksopvoed ing stel

len 

— De samenzang weer beoefenen 

to t ver f i jn ing van de kunstzin on

zer volksmassa's. 

Door de bundeling van alle krach

ten kr i jgen we t i jdens het jaar 1973 

wel l ich t massale zangmanifestat ies: 

— Schoolzangfeesten. 

— Bonden voor de 3e leef t i jd en 

rusthuizen voor bejaarden. 

— Zangfeesten voor zingende moe

ders. 

— Mi l i ta i re zangmanifestat ies met 

medewerk ing van onze mi l i ta i re 

muziekkapel len. 

De 8e reeks van de « Dagen van 

het Vlaamse Lied » (zaterdag 17 

februar i t o t 11 maart) zal het start

schot geven voor de heropleving 

van de Vlaamse Volkszangbewe

ging. 

A l le in l icht ingen . Vlaamse Voiks-

kunstbeweging. Lange Koepoortstr . 

52, 2000 Antwerpen. 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag. 

Pelsen « DE ZiLVERVOS » 
WILLEMIJNS WILFRIED 

Gediplomeerd Bontwerker 
Grote voorraad in Bontmantels, 

Pelsvesten, Nertsen in alle k leuren 
— PRIVAAT PARKING — 

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

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 • Deurno 

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

Koop Dij ons in ver t rouwen 

Bezoek CAFEE • RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 
Uitbaters : 

KOUD EN W A R M BUFFET 
GEZELLIGE VLAAlviSE SFEER 

Wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - - HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AAIST 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom uw grote vijanden steunen? 
Bij ons radik. Vlaams brandvers, 
g roo t voordeel . 

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

Ook 140 f r . min 10 % of 20 % . 
KOFFIE HAWAÏ 

1720 Groot-Bijgaarden 
Tel . 02/65.81.41. 

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 >-lezers 10 % 
verminder ing 

V lamingen, voor u w feesten 
vergeet niet 

DE WIJNGAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

30 % Kort ing aan iedereen 
V A N DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St. Katharina-Lombeek i 

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 .• TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr alles inbegr. 

Vlaamse, gothische st i j lschouw ? 
of slerschouw naar eigen keus, 
In volslagen ari isanaatswerk I 

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

Natuursteenbedr i j f • Kunstdekor 
Abonnees . WIJ » 8 % kor t ing 

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 -

instrumenfen. 

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 

G E L D 
Voor een persoonl i jke lening 1ste. 

2de of 3de rang, wend t U tot 

Frans Van Moorter 
Oudenaardse Stwg 121 ERPE 

TeL (053)22911 

Aanbouwkeukens HELEMAAL naar 
maat. 

Apart en per k lant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabrikat ie, en 

zelfs beter I 
Prijsbestek en studie z i jn grat is. 

K e u k e n b e d r i j f R . R O S S E Y 
Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT 

Tel. (058)23581 

MILADY Couture 
Uppenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

VERZEKERINGSKANTOOR 

WALTER MAES 
Stenenbrug 50 - 2200 Borgerhout 
Open . alle dagen van 16 tot 19 uur 

Voor afspraak, tel 36 30 29 

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
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 8everen-W. 
Tel. 03/75.97.00 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
A8D. 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 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25 A, Leopoldstraat, An twerpen 
Tel. (03)33.92.65 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 f r . I.p.v. 18.950 f r . 

Andere merken grootste kor t ing 
T.V. V A N A F 9.000 F 

BINNENSHUISVERSIERING 

ROELANTS P. 
St. Benediktusstraat 1 1 , Mortsel 

Tel. 40.12.57 - na 7u30 : 55.47.94 
A l le soorten behangpapier, grote 

stock. Vast tapi j t rechtstreeks van | 
de fabr iek, dus lage pr i jzen. 

Speciale prl |zen voor zelfplaatsers 
Sordi jnen en overgordi jnen gratis 

gemaakt 

R e s t a u r a n t 

KASTEEL « WAALBORRE » 
1700 - ASSE 

Specialiteit van vis en schaaidieren 
Zalen voor banketten van 20 tot 

200 personen 
Menu's 215 - 300 en 475 fr., dienst 

en BTW inbegrepen. 
Park van 4 ha. Parking 100 wagens 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage St. JOZEF 
Assesteenweg, 117 - TERNAT 

Tel. (02) 52.13.12) 

DE LATTER - MEUBELEN 
Stationstraat 29, 9900 EEKIO 

Tel. (09) 77.23.22 

STEEDS WELKOM IN 
'T KREKELHOF 

HET DRANKHUiS MET SFEER 
Open vanaf 14 uur 

Elke dinsdag gesloten 
Brusselbaan 11 Gooik 

Tel. (054) 348.57 

l iesbeth is er weer 
De grote dame van het Neder

landse l ied, Liesbeth List, is ein

del i jk weer te gast in de hoofd

stad, en di t dan voor een optreden 

in de Beursschouwburg op woens

dag 10 januari 1973 om 20 uur. 

Deze voorste l l ing is de eersLe 

van de minirondreis die List ook 

nog op donderdag 11 januari naar 

de aula te Leuven zal leiden en op 

vr i jdag 12 januari naar het cultu

reel cent rum te Hasselt. 

Liesbeth wordt voor d i t optre

den begeleid door het bekende t r ' o 

Louis Van Dijck, dat eveneens een 

deel van het programma voor zijn 

rekening zal nemen List zal er 

twee keer een half uur een keu 'e 

brengen ui t haar r i jke reper tor ium 

(De Groot, Brei) en zeker ui t haar 

jongste langspeelplaat met Rod 

Mac Kuen. 

In een Japans interner ingskamp 

op Java werd Liesbeth List gebo

ren in 1941. Haar ouders keerden 

na de oorlog naar Nederland terug. 

Liesbeth zong eerst in haar vr i je 

t i j d , kreeg audi t ies, zong enkele 

jaren terug in de winnende Neder

landse Knokke-ploeg en kreeg naam 

en faam via « Shaffy Chantant », 

waar zij optrad met Ramses Shaffy. 

Toen Mik is Theodorakis haar op

t reden bi jwoonde te Scheveningen, 

was hi j zozeer onder de indruk van 

Liesbeths s tem en mogel i jkheden 

dat hi j haar voorste lde zi jn liede

ren te ver to lken. De onderneming 

slaagde vol led ig, en vooral haar 

ver to lk ing van de Matthausenl ie-

deren, in een bewerking van Len-

naert Ni jgh, is zeer populair ge

worden. 

De keerzi jde van deze LP werd 

bezet met de l iedjes van de Ierse 

dichter Brenda Behan op muziek 

van Theodorakis. Het werden lied

jes van str i jd tegen de Britse be

zetter, afwisselend met l iefdesl ied

jes . 

Sedertdien bouwde zij zelfstan

dig een uitzonderl i jk repertor ium 

op, waaraan auteurs als Pierre De-

lanoé. Pierre Barouh, Lennaert 

Ni jgh, Ramses Shaffy en Ernest 

van Al tena speciaal voor haar hun 

medewerkong ver leenden. 

Tot haar bekendste platenproduk-

t ies behoren de Matthausencyclus, 

Pastorale (waarui t gel i jknamig num

mer een groot sukses werd) . 

Liesbeth List zingt « Jacques 

Brei », Neurenberger Droom », 

« Victor ia » en « Two against the 

morning », een dubbel-LP met Rod 

Mac Kuen. 

Het was even st i l geworden rond 

Liesbeth toen ze na een zwaar ver

keersongeval haar toernee moest 

onderbreken. Deze perikelen zijn 

nu voorbi j en Liesbeth List staat 

terug op de planken. 

De toegangspri jzen voor deze 

enige voorste l l ing bedragen 200 en 

150 f r . Jongeren betalen 100 f r . 

Plaatsen worden l ie fst op voor

hand besproken op het nummer 

11.25.25 van de Beursschouwburg, 

August Ortsstraat 22 te Brussel. 

bmz-kleinteater 
Koutermanstr., wi jk «De Kreupel» 

Zwevegem 

Vandaag zaterdag 6 januari om 

20 u., optreden van de meziek en 

l iekesgroep « De Snaar ». 

UNIVERSITAIRE 
INSTELL.INC3I 
ANTVITERPEI^ 

VAKANTE 
BETREKKINGEN 

DIRECTIEPERSONEEL 
1.1. BESTUURSSECRETARIS (258.000 F - 412.200 F) 

VOORWAARDEN : 
1. Wettel i jk of wetenschappeli jk diploma van doc

tor licentiaat, apotheker of ingenieur, ui tgereikt 
door Belgische universitei ten, met inbegrip van 
de scholen verbonden aan die universitei ten, en 
door de inr icht ingen die bi j de wet met de uni 
versiteiten werden gel i jkgesteld. 

2. Ervaring van universiteitsadministratie en -orga
nisatie. 

1.2. BESTUURSSECRETARIS (258.000 F - 412.200 F) 
VOORWAARDEN : 
In het bezit zi jn van een diploma van Ijcentiaat in 
toegepaste economische wetenschappen of handels
ingenieur. 

GESPECIALISEERD PERSONEEL 
TECHNISCH INGENIEUR specialiteit bouwkunde. 
(224.000 F - 360.800 F) 
Voor al deze vacatures gelden de volgende alge
mene voorwaarden : 
a. Belg z i jn. 
b. aan de dienstpl ict i twetten voldoen. 
c. houder zi jn van een bewi js van goed zedelijk 

gedrag. 
d. de vereiste l ichameli jke geschiktheid bezitten. 
Kandidaturen met een ui fgebie id curr iculum vitae 
dienen vóór 20 JANUARI 1973 gericht te worden 

U N I V E R S I T A I R E I N S T E L L I N G 

A N T W E R P E N 

D i r e c t i e P e r s o n e e l - A d m i r t i s t r a t i e 

F o r t V l - s t r a a t 

2 6 1 0 W i l r i j k 

^ym 

f^m 
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nelly sachs en s. j. agnon 
Enkele tijd geleden verscheen in de Pantheonreeks der winnaars van 

de Nobelprijs voor Literatuur van de uitgeverij Heideland - Orbis een deel, 
gewijd aan twee Nobelprijswinnaars 1966, de dichteres en toneelschrijf
ster Nelly Sachs en de romanschrijver Samuel Jozef Agnon. 

Beide auteurs en hun betekenis worden wellicht door Maurits Mok en 
dr. J. Melkman. Van Nelly Sachs is een keuze opgenomen uit de gedich
tenbundels « Fahrt ins Staublose » en « Spate Gedichte » alsmede de 
toneelspelen « Eli », « Abraham in Salz » en « Nachtwache ». Van Agnon 
werden zeven verhalen opgenomen, resp. vertaald door dr. J. Melkman 
en M. L. Meelker-van Rijn. Maurits Mok vertaalde het werk van Nelly 
Sachs. 

De Nobelkommisie voor Literatuur motiveerde de toekenning als volgt 
voor Nelly Sachs « voor haar uitnemende lyrische en dramatische schep
pingen, waarin ze met indringende kracht het lot van Iserael verklaart » 
en voor Agnon « voor zijn vertelkunst, die een karakteristieke diepte be
zit en waarom de motieven aan het leven van het Joodse volk zijn ont
leend ». 

visionaire dichters 

Klem en free! was de 1891 te 
Berlijn geboren visionaire dichte
res Nelly Sachs, dochter van een 
rijks, joods fabrikant, die zich eerst 
Duitser voelde en pas daarna Jood 
ook al was hij lid van de joodse ge
meente Ze kreeg een uiterst ver
zorgde opvoeding, had belangstel
ling voor de kristelijke mystiek, 
al kreeg ze ook een klassieke jood
se scholing Aanvankelijk stond ze 
onder de invloed van Selma Lager
lof Maar tot 1940 was ze zich van 
haar joods - zijn onbewust: pas 
wanrieer de grote jodenvervolging 
begon ontwaakte haar gevoel van 
studie van de joodse mystiek, de 
kabbala en het chassidisme droe
gen tot dit bewustwordingsproces 
bij 

Het visionaiie kenschetst na dit 
jaartal alle werken, voordien ge
schreven verloochende zij naar 
inhoud en allure het oeuvre van 
Nelly Sachs, terwijl het naar de 
vorm geleidelijk versobert De ver 
bondenheid met de kosmos geeft 
haar gevoel van lotsverbondenheid 
met haar volk een groter relief 
Bij deze existentiële schrijfster 
ze schreef zonder te weten voor 
wie, doch uit innerlijke aandrang 
als totk van het lijden en van de 
stiijd om het naakte bestaan die 
In het Duits schreef is de evoka 
tie en bezwering het dominerende 
element, het beschrijvende is prak 
tisch onbestaande Toch is het 
geen wanhoopspoezie en zonder zi-
oniste ie zijn begroette ook Nelly 
Sachs de geboorte van de staat 
Israel met vreugde en optimisme 
Maar het aangrijpendst blijft ze in 

haar evokatie van het lijden van 
het joodse volk, tevens bestendi
ge strijd naar verlossing en her
nieuwing vol simboliek en zo vaak 
aangrijpend in de sombere maar 
krachtige formulering 

Haar toneeloeuvre - dat ze zelf 
« szenische Dichtungen » noemt 
IS in tegenstelling met de bewer
king van sommige kritici wel speel
baar IS eveneens mythisch van in
slag, afrekening met de motieven 
schuld en martelaarschap, doch is 
vooral het uitbeelden van wissel-
baarheid van visioen en werkelijk
heid, een gewaagde onderneming, 
die aan de vertolking hoge eisen 
stelt en niet het minst aan het ... 
publiek Ook hier bereikt ze dus 
een hoog niveau, even hoog als 
haar lyriek, die zich trouwens uit
stekend leent tot voordracht, on
danks de vaak hermetische geslo
tenheid, die tot herlezen noopt 

Met Nelly Sachs als Nobelprijs 
Literatuur werd in ieder geval een 
rijke persoonlijkheid bekroond, die 
langs een lange omweg kwam tot 
de expressie, in een zeer persoon
lijke klank van het literair genie 
van het joodse volk 

verhalend proza 

Zoon van een Joods Talmoedge-
leerde en geboren en getogen in 
een stadje m West - Oekraiene, 
doch lange tijd behorend tot het 
Slavisch rezervaat van de Oosten
rijkse dubbelmonarchie, is Samuel 
Agnon een geboren verteller 

Pas in de vorige eeuw heeft de 
Hebreeuwse en Jiddische letter
kunde zich ontwikkeld, na lange 
tijd gesluimerd te hebben. Het so

ciaal engagement speelde in deze 
renaissance een grote rol evenals 
het nationaal gevoel, dat in de 
hand werd gewerkt door het Zionis
me en door de « Aufkiarung » (ha-
kala in het Hebreeuws). Agnon 
werd gegrepen door deze verlich
ting zoals velen van zijn tijdgeno
ten en begon al vroeg te schrijven, 
zeer tegen de zin van zijn vader, 
die het van al die « nieuwlichte
rij » met hebben moest en als mid
denstander konservatief was aan
gelegd De man moet zich afge
vraagd hebben, tot wat nut zijn 
persoonlijk onderricht aan zijn 
zoon had gediend, om hem deze 
revolutionaire wegen te zien op
gaan, des temeer daar vele aan
hanger van de haskala de kwade 
roep van ongodsdienstigheid ver
wierven Later nam Agnon afstand 
van de haskala en aarzelde niet, 
naast de chassidische figuren ook 
de aanhangers van de haskala on
der zijn sarkasme te bedelven In 
zekere zin betekende dit een te
rugkeer na de breuk met het ver
leden, voltrokken tijdens zijn jeugd 
Daartoe zal wel zijn vertrek naar 
een verblijf in Palestina hebben bij
gedragen, waar hij beide richtin
gen en de dragers ervan in het 
praktische leven kon gadeslaan. 

Uit de inleiding van zijn antholo
gie « Days of Awe • (ontzagwek
kende dagen) blijkt de grondslag 
van Agnon's schrijversschap af te 
leiden: een harmonische wereld, 
die telkens weer gestoord wordt 
doch die steeds weer herstelt. Al 
sloot Agnon zich aan bij de chas
sidische strekking (die de wónder-
daden van God en van de leiders 
der chassidiem in de wereld be
schrijft) hij legt in tegenstelling 
met Martin Buber (die de chassi
dische novelle vooral gebruikt om 
er Zijn theologische en psychologi
sche visie in weer te geven) de na
druk op het dramatische, op het 
surrealistische, op het bovenna
tuurlijke, eveneens een gevolg van 
de joodse geloofsopvatting, het 
bewustzijn namelijk, dat de mens 
als zodanig als het ware voortdu
rend in ballingschap leeft, niet 
verwonderlijk bij een ras dat ge
durende duizende jaren in de dias
pora, in ballingschap heeft geleefd. 
In die opvatting is er ook weinig 
verschil tussen heden en verleden, 
dood en leven, tellen afstanden 
niet • dat is dan ook de sfeer van 

Agnons verhalen over de gemeen
schap der chassidien, bijna een 
Spielerei met plaats en tijd en als 
zodanig eigenlijk zeer modern. Een 
samenvatting van deze levenssfeer 
vinden we terug in Agnons epos 
« Hachnassat Kalla » (Uithuwelij
ken) 

Zijn verblijf in Palestina beïn
vloedde uiteraard grondig Agnons 
werk : wat een verschil met de 
bijna veilige geborgenheid der 
Joodse gemeenschappen in Oost-
Europa Het is een land van pio
niers, van zware arbeid en van 
strijd Agnon wordt de verhaler 
van het ontstaan van de moderne 
Joodse gemeenschap Een verlengd 
gedwongen verblijf in Duitsland tij
dens de eerste wereldoorlog leer
de hem tenslotte de westerse, ra

tionele wereld kennen ,die hem 
beurtelings afkeer, vrees en be
wondering inboezemt. In 1924 ver
laat hij voorgoed Europa om in 
Israël te blijven tot aan zijn dood. 
In hoever Agnons bewering juist 
is, dat hij geen invloeden, vooral 
Kafka en Joyce zou ondergaan heb-
ben, omdat hij hen niet gelezen 
had, kunnen we niet achterhalen, 
maar feit is dat Agnons verhalen 
in hun ongerijmdheid en hun as-
socialisatie vaak aan beiden doet 
denken 

Agnon was een sober schrijver 
en heeft grote invloed uitgeoefend, 
zonder eigenlijke epigonen te vin
den HIJ is in de moderne Joodse 
literatuur de vertolker van de ge
spletenheid van de mens 

RC. 

sluipmoord op de spelling 
De spelling van het Nederlands is nu al jaren een omstreden 

zaak. Uiteraard stellen alle bewuste Vlamingen groot belang 
in deze kwestie, nog afgezien van het niet minder praktisch be
lang, vooral van hen, die dagelijks met het spellingsbeeld van 
onze taal gekonfronteerd worden zoals onderwijzers, schrijvers, 
journalisten, wetenschapslui, uitgevers, om maar te zwijgen van 
de « massaverbruiker » nl. de doorsnee-lezer en de school-
lopende jeugd. 

Terwijl men in twee kampen verdeeld is — zij die zgn. pro
gressieve, in elk geval de sterk vereenvoudigde spelling voor
staan en zij die een konservatiever standpunt innemen met als 
hoofdargumenten dat een te vaak gewijzigde spelling schaadt 
aan het prestige van een taal en een te vaak wijzigen een 
te snel verouderingsproces oplegt aan alles wat gepubliceerd 
wordt — is bijna Iedereen het erover eens dat er een einde 
moet komen aan het nu al jaren voortsukkelend systeem van 
twee spellingen : een voorkeur- en een toegelaten spelling. 
Ook wij zijn het daarmee uiteraard eens : zo kan het niet langer 
gaan, er moet één spelling komen, die voor iedereen geldt en 
die voor iedereen verplichtend is. 

In zijn als paperback bij Elsevier uitgegeven boek « Sluip
moord op de spelling » heeft burgemeester Lode Craeybeckx 
van Antwerpen zijn stellingname ter zake, verschenen als arti
kels in « Volksgazet » gebundeld en aangepast, gevolgd door 
tientallen instemmende getuigenissen van letterkundigen, taal
kundige hoogleraren, advokaten, journalisten en inspekteurs 
onderwijs uit Noord en Zuid. De bekende radio-taaltuinier dr. 
Mare Galle schreef een « Ten Geleide ». Een sprekend omslag
ontwerp — een « ouderwetse » pen met twee punten, waarvan 
het ene is afgebroken — tekende Stefan Mesker, terwijl een 
door N.C.F, van Loock getekend portret van de auteur pagina 
zes siert. Een keurige en een welkome uitgave in het spel
lingsdebat. 

Het is in het kader van een gewone boekbespreking ondoen
lijk hier alle getuigenissen aan te halen. Er zijn echter een 
voldoende aantal gezaghebbende stemmen van auteurs, taalkun
digen en taalhanteerders (met taai-technische, historische e.a. 
argumenten) om het geheel ervan gewicht te verlenen. Men 
zou kunnen stellen dat onder impuls van de Antwerpse burge
meester een soort « zwijgende meerderheid » aan het woord is, 
waarvan men jarenlang in dit bij tijd en wijle geanimeerd debat 
weinig of niets heeft gehoord, tegenover de pleidooien van 
hen, die een progressieve (fonetische) spellingshervorming 
voorstaan, de derde of de vierde in betrekkelijk korte tijd. Een 
« zwijgende meerderheid » die nu inspraak opeist. 

Er zijn thans 20 miljoen nederlandstaligen, zoveel als er 
Fransen waren in de napoleontische tijd. We zijn dus zulk geen 
klein taalgebied meer (wat ook blijkt uit de expansie van de 
Neerlandistiek in buitenlandse universiteiten] W.F. Hermans 
trekt uit deze vaststelling het besluit dat we ons niet meer 
het gedrag van de lilliputters kunnen veroorloven « die het 
cirkus aan het lachen maken ». Dit boek is één pleidooi tegen 
spellingsslordigheid en voor het behoud van een spellingsbeeld, 
waarin met ook de oorsprong van de woorden kan herkennen. 
Het trekt te velde tegen de politiek van de minste weerstand : 
als de ouderen de spelling de baas werden, waarom zou men 
de jongeren het zodanig moeten gemakkelijk maken dat men 
het spellingsbeeld volkomen gaat vervalsen, is een bedenking 
van Michel van de Plas. Vooral als de prijs daarvan het onher
kenbaar maken der oorsprongen is, het als nutteloze ballast 
over boord werpen van overlevering en traditie. 

Zo kunnen we voor citeren. Laten we ons beperken tot de 
vaststelling dat dit dossier Craeybeckx zeker een rol zal spelen 
in de nu in uitzicht gestelde beslissing nopens de spelling van 
onze taal. In beide kampen zijn er deugdelijke argumenten pro 
en contra. Feit is dat we nu reeds een vereenvoudiging van de 
spelling hebben bereikt. Waar we van af moeten is de dubbele 
spelling : er moet één voor iedereen geldende spelling komen 
en er moet nu voor een bepaalde tijd spellingsrust ontstaan. 
We kunnen ons trouwens met het oog op de uiterst belang
rijke taaleenheid in ons taalgebied geen nieuwe spellingsoorlog 
veroorloven zonder katastrofale gevolgen ! , 

R.C. 
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retpospektieve architekt victor horta 
Zoals alle andere artistieke disci

plines wordt er ook In de architek-
tuur op het einde van de 19e eeuw 
gezocht naar nieuwe uitdrukkings
normen. Aldus treedt er een nieu
we dimensie naar voor : de « Mo
dern Style ». 

1900 : een korte, unieke periode 
die een enorm vreugdevuur doet 
ontbranden dank zij de ideeën van 
«Ie vernieuwers. Er staat een nieu
we weg open voor de modernisti
sche Initiatieven van de toekom-
•tige generaties. 

Het fs een gouden tijdperk voor 
de dekoratieve kunsten Het Is een 
tijdpork waarin de beeldhouwkunst, 

de schilderkunst en zelfs de kunst
ambachten vrije loop kunnen ge
ven aan een unieke uitdrukkings
vorm. 

De • Modern Style » Is lang mis
kend geweest maar na de tweede 
wereldoorlog komt hij terug in de 
belangstelling, nadat velen het ver
keerdelijk beschouwd hadden als 
• de ultieme mislukking van het 
architekturaal zoeken van de 19e 
eeuw » 

Het oeuvre van Victor Horta mag 
wel een schoolvoorbeeld genoemd 
worden van deze periode 

Horta was een voorloper Zijn in

vloed werd beslissend voor de he
dendaagse architektuur 

Tijdens een konferentie over ur
banisme, te Brussel in oktober 1933 
verklaarde Le Corbusier dat . er 
zich voor hem nieuwe horizonten 
openden dank zIj de beweging van 
Horta » 

Deze eerste Victor Horta-retro-
spektieve heeft tot doel het groot 
publiek een beter inzicht te ver
schaffen in het werk van deze voor 
velen nog ondergewaardeerde ar
chitekt. 

Deze manifestatie gaat vanaf 16 
januari tot 15 april 1973 door In het 
woonhuis van de meester (dat nu 

het Horta-museum geworden is) 
te Sint-Gillis, Amenkaansestraat 
23 25. 

De eerste verdieping van het 
huls zal terug m zijn originele staat 
hersteld worden dank zij stukken 
die uit privé-kollektles geleend 
werden. Het meubilair van de ar
chitekt geraakte Immers bij zijn 
dood verspreid. 

De tentoonstelling zal ook de 
chronologische evolutie van zijn 
werk tonen aan de hand van ver
schillende dokumenten, die hier
voor werden samengebracht (foto's, 
plannen en voorwerpen uit de tijd 
van de architekt). 

Hotel Max Hallet (Brussel) 

nieuwe vlaamse film 

jonny 
en 
Jessy 

Het gaat goed met de Vlaam 
«e fi lm, dat wel Her en der 
zeulen filmploegen rond, die 
het mistig-grauwe Vlaanderen 
omtoveren in kleurige ansicht
kaarten met als background een 
melancholische muziek, waarin 
we geacht worden onze eigen 
aard terug te vinden • lang 
zaam, sensueel, soms uitbundig 
in een eenzaam izolement, 
meestal stug ten overstaan van 
de gemeenschap, die zich stee
vast van ons afkeert Als je het 
even nagaat, wordt er In de 
Vlaamse film zelden gelachen 
of pret gemaakt : ons celluloid-
bestaan zit vol kwalijke trage
dies, onbegrip, opgekropte sen
sualiteit, mistieke hunkering, 
kortom, la vie joyeuse staat 
nog niet voor de deur. 

Wies Andersen dacht hier 
even verandering In te brengen 
en schoot een boel prentjes 
« vol aktie, geweld en erotiek » 
met als stramien een love sto 
ry-tematiek en een dito titel 

Een humorloze, pretentieuze 
Cash-Cash wederuitgave, waar
bij we ons afvragen of nu over 
kort in Vlaanderen Jan-Wies-en-
Alleman het staatsmanna gaan 
aanwenden om hun schaarse ta
lenten te verprenten (met deze 
geslaagde woordspeling hoop 
ik de nodige aandacht te krij
gen, om zodoende ooit eens 
een skript te mogen « doen «) 

Het karige verhaal loopt a!s 
volgt • Jonny is gek op auto s 
en op Jessy (volgende maal 
zullen het paarden zijn, daar 
weet Wies ook veel van pf). 
Jessy laat hem stikken en 
werpt zich in de armen van een 
jongen uit het milieu : Jonny, 
op zoek naar haar, raakt boem-
pats verwikkeld in een moord-
affaire, gaat onschuldig de nor 
in, ontsnapt, krijgt de Nationale 
Rijkswacht-Gendarmerie Natio
nale en het milieu op de hie-. 
len, Jessy wordt per abuis ge
dood, de ware schuldigen ont
maskerd, Jonny staat wat triest 
te doen bij het graf en daarna 
komt de ijsco-juffrouw rond 

Van een dergelijk scenario 
kan je inderdaad niet veel ver
wachten, toegegeven, maar het 
doorzichtige amateurisme is 
een dubbele hipoteek op het 
ganse geval. De geluidsopname 
is erbarmelijk, de escenering 
vaak erg onwaarschijnlijk (bv. 
Jonny's ontsnapping uit de ge
vangenis, het getuigenverhoor. 

de « spontane » bekentenis in 
het dorpskafee), de effekten ge
zocht en tenslotte het geklun
gel van de cast. Dit laatste is 
wel het grootste verwijt aan 
Andersen's eersteling de in 
lijn gezette akteurs mogen ten 
minste verwachten door hun re
gisseur eerlijk behandeld te 
worden. Niks ervan Marieke 
van Leeuwen. Jessy, heeft de 
schaamhaartjes keurig bijge 
knipt, want de Vlaamse film 
schuwt geen naakt, zoals u 
weet. Jammer, dat deze jonge 
razendknappe aktrice haar kaï 
rière In deze omstandigherlen 
moet starten Kees Brusse en 
Hélène van Herck redden hel 
wel en de jonge Royaards is 
erg geloofwaardig Rudi van 
Vlaenderen, Dolf Denis en voor 
al Senne Roufaer — sorry, lon
gen — cabotineren dat het geen 
aard heeft Wies Andersen d e 
voor niets staat en dus ook de 
titelrol vertolkt, geeft een aai 
dig nummertje Actor's Studio 
opleiding weg in de gerechts 
zaal, maar echt we kennen h?t 
langzamerhand wel i tk neem 
aan, dat de ganse ploeg zicfi 
rotgelachen heeft tijdens de op 
namen met Rocco Granata , ik 
ook, maar om een andere re 
den 

De generiek is m het Engeis 
de film zelf wordt Nederlands 
gesproken De rest is zwijgen 

ray de bouvre 

Het museum heeft tevens een 
audiovisueel sisteem voorzien dat 
het werk van Victor Horta nog be
ter zal illustreren. 

Van 16 januari tot 15 maart 1973, 
zal een gelijkaardige manifestatie 
in het gemeentehuis van Sint-Gil
lis doorgaan. Deze handelt over 
het architekturaal werk van Horta 
inzake openbare gebouwen, winkels 
en hulzen van artiesten 

Tegelijkertijd Is er een tentoon
stelling van de Horta-periode en 
van zijn onmiddellijke voorgangers 
in België en het buitenland. 

Deze eerste retrospektieve van 
het architekturaal werk van Victor 
Hoita — de eerste grote manifesta
tie voor 1973 — neemt dus wel een 

belangrijke plaats in tussen de te», 
toonstellingen gewijd aan de scha*, 
ten van ons nationaal patrimonium. 
Het belang hiervan zal trouwens 
onze grenzen ver overschrijden 

Inlichtingen Konservator van het 
Horta-museum, mevr Suzanne Hen-
rion-Giele, tel 02/37 16 92. 

biografie 

Vrctor Horta werd op 6 januari 
1861 te Gent geboren Hij overleed 
te Brussel op 11 september 1947 

HIJ vertrekt In 1878 naar Partjs 
in gezelschap van een intieme 
vriend van Van Gogh Hij doet er 
anderhalf jaar stage bij de archi
tekt en binnenhuisarchitekt Dubuys-
son. 

In 1881 zet hij zijn studies voor 
architektuur voort aan de Akade-
mie voor Schone Kunsten te Brus
sel Na drie jaar behaalt hij zijn di
ploma. 

1884 : HIJ begint een stage bij 
architekt Belat en wordt er al vlug 
een aanhanger van. Tijdens deze 
periode wint hij de Godecharle-prijs 
waardoor hij de gelegenheid krijgt 
naar Frankrijk en Duitsland te rei
zen. 

1886 : Hij verlaat een eerste maal 
Belat om drie hulzen te bouwen, die 
naast elkaar staan m de Twaalfka-
merstraat te Gent 

Horta tekent in 1889 de plannen 
Voor het Lambeau-gebouwtje aan 
het Jubelpark. 

In 1893 bouwt Horta het Autrique-
huis, Haachtsesteenweg 266 Deze 
verwezenlijking gaat een ander 
wonderlijk bouwwerk vooraf, het 
Tassel-huis, Paul-Emile Jansonstraat 
12, dat een nieuwe oriëntaJe geeft 
aan de architektuur 

Tijdens de eerste wereldoorlog 
wijkt Horta naar de Verenigde Sta
ten uit en geeft konferenties aan 
verschillende universiteiten over 
de geschiedenis van de architek
tuur en kunstgeschiedenis 

Teruggekeerd zal hij les geven 
aan de Vrije Universiteit Brussel, 
de Akademie voor Schone Kunsten 
van Brussel en het Hoger Irstltuut 
voor Sierkunsten te Antwerpen 

de voornaamste werken 
van architekt horta en hel 
jaartal waarin ze werden 
verwezenlijkt 

1893 : Tassel Huls , 1894 Hotel 
Solvay ; 1895 • Maison du Peuple 
(vermeld). Hotel van Eetvelde, 1998: 
Paviljoen van de staat Kongo en 
Horta-huis en atelier ; 1899 Hotel 
Aubecq ; 1901 : innovation (ver
nield) en Hotel Dubois ; 1903 : 
Hotel Max Hallet, Grand Bazard te 
Frankfurt ; 1906 • Brugmannhospi-
taal en Winkel Wolfers , 1913 : 
eerste plannen voor het Centraal 
Station , 1920 • Paleis voor Scho
ne Kunsten 

Horta-museum, Amerikaansestr. 
25, St-Gillis, van 16 januari tot 15 
april 1973 Openingsuren van 14 
tot 17 u , alle dagen, behalve dins
dag. 

Gemeentehuls van Sint-Gillis van 
16 januari tot 15 maart 1973 Alle 
dagen van 14 tot 17 u 

EEN IDEE VOOR EEN ORIGINEEL GESCHENK : 
SEPTENTRION, 

revue de culture néerlandaise. 

Vindt U ook dat de Franstallgen slecht geïnformeerd zi|n ovei 
de Nederlandse kuituur "> 
Sinds 1972 verschijnt het tijdschrift Septentrion, revue de cuitu 
re neeilandaise Dit blad is geheel gewijd aan de Nederlandse 
kultuui en samenleving in Vlaanderen en Nederland 
U kunt dus mede helpen Vlaanderen over zijn grenzen duwen 
Neem gewoon een geschenkabonnement voor een Franstalige 
viiend ot kennis Zo'n abonnement kost slechts 250 f r , te 
storten op postrekening 132 59 van Kredietbank NV te Rekken 
voor rekening van Stichting Ons Erfdeel vzw Vermeld bi) stor 
ting uw naam en adres en dat van de begunstigde Franstahije 
Wij sturen hem de verschenen nummers samen met de naam 
'an de schenkei 

H e l p V l a a f - d e r e n o v e r z i j n g r e n z e n d u w e n ! 
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O 22u 30 : Vergeet niet te lezen. 
O 23u 05 : TV-nieuws. 
O 23ii 10 : Schooltelevisie. Sexuele 
lictiting. 

dinsdag 9 januari 

zaterdag 6 januari 

o 17U.00 
O 18u00 
O 18U.05 
O 18U.30 
O 19U.00 
film. 
O 19u05 
O 19U.45 
O 20U.10 
• 21U.10 
e 22u00 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Skippy. 
Tienerkianken. 
Tobias en de leeuw Karl. Teken 

Kijk en kook 
TV-nieuws 
De kleine waarheid. 
Verover de aarde. 
Kennismaking met Heinrich Böll 

Nobelprijswinnaar voor literatuur 1972. 
O 22u 30 TV-nieuws. 

O 13U.30 
m 14U.45 

Wie weet, wint. Spelprogramma. 
Singing in the Rain. Muzikale 

film van en met Gene Kelly. 
O 15U.50 : Tekenfilmtrein. 
O 16u00 
O 18u00 
O 18U.05 
O 18U.15 
haling. 
O 19u05 
O 19U.45 
O 20U.10 
O 20U.55 
thin. 
• 21U.20 
O 21U.50 
O 22U.40 

Volksuniversiteit. 
Fabeltjeskrant. 
Mac en Lea. 
De vorstinnen van Brugge. Her-

Doorgaand verkeer. 
TV-nieuws. 
Piste. Circus. 
De vrolijke dokters van St. Swi-

Echo. 
Sheriff Cade. 
TV-nieuws. 

woensdag 10 januari 
o 17U.00 : Jevanjong. 
O 18u40 : Fabeltjeskrant. 
O 18u45 : Volksuniversiteit 
O 19u20 : Politieke tribune (PVV). 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Two Man Sound Follies. Show 
9 21U.10 : Confrontatie. Gesprek over ac 
tuele problemen. 
O 21U.55 : Horen en zien. 
O 22u,15 : TV-nieuws. 

zondag 7 januari 
o lOu 
o 14u 
O 15u 
O 15u 
O 17u 
O 18u 
O 18u 
• 18u 
O 19u 
O 19u 
O 20u 
• 20u 

30 : Eucharistieviering. 
30 : Voor boer en tuinder. 
00 : De vallei van de koningen. 
.15 : Binnen en buiten. 
.15 : Tienerklanken. 
15 : Fabeltjeskrant. 
.20 : Sportreportage. 
.46 : Survival. Dokumentalre. 
.15 : Arnie. 
45 : TV-nieuws 
00 : Sportweekend. 
25 : Driekoningenavond. TV-spel naar 
Buysse. 
40 : Portret van Mtislav Rostropo-

donderdag 11 januari 
o 17u00 : Schooltelevisie. 
O 18u 00 : Fabeltjeskrant. 
O 18u 05 : Calvin en de kolonel. Tekenfilm. 
O 18u 30 : Jonger dan je denkt 
O 18U.50 : Krea-tv-tijd. 
9 19U.10 : Manda. Dokumentalre over een 
natuurreservaat in Tsjaad. 
O 19U.45 
• 20U.10 
spel. 
O 21u30 
O 22U.10 

TV-nieuws. 
Einde van een dienstreis. TV-

Première 
Gastprogramma. De socialisti-

Cyriel 
O 21u 
vitch. 
O '23u 10 : TV-nieuws. 

sche gedachte. 
O 22u 40 : TV-nieuws. 

maandag 8 januari 
o 17u00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 ; De woudlopers. 
O 18u30 : Tekenfilmtrein. 
O 18U.40 : Volksuniversiteit. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19u45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Nationale loterij. 
• 20u 20 : Een land zoekt zijn eenwicht. Ma
gazine i v m . milieubeheer en natuurbehoud. 
C 20U.50 : Speelfilm : Monsieur Hawarden. 
Drsma van Harry Kümel naar de gelijknamige 
novelle van Filip De Pillecijn. 

vrijdag 12 januari 
o 17U.25 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Filmmuseum van de schaterlach. 
O 18U.15 : Verkeersveiligheid. 
O 18u 20 : U en uw gemeente. 
O 18U.50 : Ziet u er wat in ? 
C 19U.03 : Luceat. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
9 20U.10 : Oorlog en vrede. TV-reeks in 20 
afleveringen naar de roman van Leo Tolstoï. 
9 20U.55 : Panorama. 
O 21u45 : TV-nieuws. 
9 21U.50 : Mens en wetenschap. Rondeta
felgesprek met de Nobelprijswinnaais 1972 
voor natuurwetenschappen. 

**ïfe 

|WillliMililSI>! 

U en uw gemeente, vrijdag 12 januari om 1 Su20 

I I COSTAN " refrigeration 
the f irst 

FRIGO'S - VRIEZERS - WINKELS en INDUSTRIËLE 
KOELING - KWALITEIT en KOUDE OP UW MAAT, 

HEKELCEM - Tel. 053/617.25 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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HORIZONTAAL 

1) - Verantwoording. 
2) - Rijksschool 

- Dubbele klinker 
- Achter. 

3) - Wijl 
- Loot. 

4) - Anagram van « BOEK » 
- Frans goud. 

5) - Natuurverschijnsel. 
6) - Onscherp 

- Meisjesnaam. 
7) - Vorm van « ETEN » 

- Vlaamse Automobilisten Bond 
- Russische jongensnaam. 

8) - Ten tijde 
- Ierland 
- Mast. 

9) - Hij 

- Fries water 
- Belgisch leger. 

10] - Dankbaar 

VERTIKAAL 
1) - Afkeuring. 
2) - Bep. roofdier. 
3) - Kinderen. 
4) - Stad in Duitsland 

- Twist. 
5) • Lidwoord 

- Slede. 
6) - Doet ons aan TIENEN denken. 
7) - Compagnie i 

- Ajuin 
- Ontkenning. 

8) - Daar staan de beste stuurlui. 
9) - Jaar 

- Bijwoord. 
10) - Soort roofvogel. 
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te veel doden 

Wat in de lijst van de sportfigu-
ren die ons In 1972 ontvielen wèl 
opvalt is dat zovele jonge mensen 
In en door de sport om het leven 
kwamen. Wielrenners die dood van 
hun fiets zakten, boksers die voor 
eeuwig KO werden geklopt, auto
renners die omkwamen in een zee 
van vlammen, motorrenners die te 
pletter sloegen en noem maar op. 
Nu willen wij graag aanvaarden dat 
er altijd ongelukken kunnen ge
beuren. Maar het aantal is werke
lijk te groot om nog van « onge
luk » te kunnen gewagen. De ruw
heid, de sensatiezucht, de snel
heid, de doping, dat zijn naar onze 
bescheiden en wellicht ouderwetse 
mening allemaal faktoren die ma
ken dat men eerder van « sis-
teem » dan van « ongeluk » moet 
spreken. Daarenboven lijken het 
ons allemaal faktoren waar men 
gemakkelijk wat zou kunnen aan 
doen. Wij kunnen toch niet lijd
zaam blijven toekijken hoe de 
sport, een zogenaamde gezonde 
vorm van ontspanning, steeds 
meer doden blijft opeisen, als wij 
er gemakkelijk kunnen aan ver
helpen ' 

rivalen ? 

Ninove kende verleden zondag 
de première van het winterseizoen: 
de eerste ontmoeting van Gaston 
Roelants en Miei Puttemans. Deze 
gebeurtenis was in de pers lang 
op voorhand besproken, en ei zo 
na aangekondigd als de zoveelste 
schok van de eeuw. Miei heeft de 
match gewonnen. Wij veronderstel
len echter dat er nog wel gelegen

heden komen, en dat « de ouwe » 
ook wel eens een « round » op zijn 
naam zal schrijven. Dat heeft voor 
ons trouwens geen belang. Wat wij 
wilden zeggen is dit : er is in de 
pers nogal breed uitgesponnen 
over een rivaliteit tussen beide 
groten. De sportpers zoekt altijd 
rivaliteiten. Wij voelen daar niet 
veel voor Wij vinden het daarom 
prima dat Miei en Gaston in hun 
TV-interview na de wedstrijd niets 
hebben laten merken van enige ri
valiteit 

niet jonger dan anderen 

Wij zijn dan verder even gaan 
kijken naar de wielrenners en ge
wezen wielrenners afzonderlijk. Wij 
telden er in het lijstje 33, en hun 
gemiddelde leeftijd bij overlijden 
was 49 jaar. Bij die 33 zijn er een 
zestal renners die nog volop aktief 
waren, die dus tijdens een wed
strijd overleden. Vermits die uiter
aard zeer jong overleden, en die 
lage leeftijd een ongunstige invloed 
uitoefent bij de berekening van de 
gemiddelde levensduur van de 
ganse groep, mag men besluiten 
dat, afgezien van ongevallen bij 
het beoefenen zelf van de wieler
sport, de levensduur bij oud-ren-
ners niet lager ligt dan bij oud-
sportbeoefenaars in het algemeen. 
Al moet er dadelijk aan toegevoegd 
worden dal 49 jaar nog zeer jong 
is. Ook hier heeft dat cijfer geen 
enkele waörde. Er zijn te weinig 

Een nieuwjaarsdag zonder 
wensen is als een schip zonder 
vlag. Daarom rap onze beste 
wensen aan onze lezers en leze
ressen, en als zij het goed vin
den nog een wens, onder de 
vorm van een vraag, voor de 
sport in ons land in het alge
meen. 

Wij kennen hier bij ons twee 
soorten sport, die voortdurend, 
omwille van de smeer, met el
kaar verward worden. 

Er is eerst de konsumptie-
sport, de sport van Merckx, 
Ickx, Standard en Bus Lier. De 
sport die een kommerce gewor
den is en een broodwinning vooi 
veel mensen, waaronder hier en 
daar zelfs een beoefenaar. Zij 
heeft niets te maken met opvoe
ding, ontspanning of gezond
heidszorg. Het is zoals o.m. 
Anquetil en Charlton het zei
den : wij zijn geen sportlui, wij 
zijn vaklui. 

De konsumptiesport is echter 
niet alleen voor de beoefenaars 
de weg van de business opge
gaan, met alle gevolgen van-
dien, zoals verlies van sportieve 
waarde, verval van de sportmo-
raal, korruptie, kombines, aan
slagen op de menselijke waar
digheid e.d.m. De spektakel-
sport heeft als ontspanning ook 
afgedaan voor veel toeschou
wers. De « kop "man, de « fan », 
de « merckxist » gaat met lan
ger naar de wedstrijd om te kij
ken. Hij gaat er participeren. 
Het supporteren is zijn aktieve 
sportbeoefening geworden. De 
gevolgen worden steeds duide
lijker merkbaar. Brutaliteit, 
agressiviteit, geweld én ver
mindering van het aantal toe
schouwers. De grote groep 
mensen die naar een koers of 
een match trekken « om eens 
buiten te zijn •>, bij wijze van 
wat simpele ontspanning, wordt 
kleiner. Steeds meer mensen 
worden het beu veel geld neer 
te tellen aan de kassa's voor 
spektakels zonder sportieve 
waarde, vermits ze op voorhand 
« gearrangeerd » zijn. Steeds 
meer mensen krijgen de buik 

wensen 

vol van de kinderazie van vedet-
tenkultus en idolenaanbidderij 
en protesteren stilzwijgend door 
hun afwezigheid tegen de im
morele en sociaal onrechtvaar
dige geldsmOsserij in de top
sport. Steeds meer mensen blij
ven weg van de spektakels om
dat zij er niets voor voelen deel 
uit te maken van de vulgaire, 
histerische en agressieve hap
penings die door de échte sup
porters steeds vaker worden op
gevoerd. Kortom, de konsump
tiesport schijnt zich meer en 
meer te richten tot een gespe-
cializeerde groep die er door 
dik en dun bij zweert omdat zij 
er zich bij betrokken voelt, 
maar zij verliest tegelijk haar 
algemeen - maatschappelijk en 
breed-kultureel aspekt 

Naast deze konsumptiesport 
is er de opvoedende en ont
spannende sport, die onder wel
ke vorm ook, aktief beoefend 
wordt, zo maar voor de lol, en 
tot heil van hart en zenuwen. 
De sport die wij in deze tijd 
van stress, gejaagdheid, gebrek 
aan beweging, hartinlarkten en 
zenuwinzinkingen zo ontzettend 
hard nodig hebben. Velen heb
ben zich al ingezet om dat soort 
sportbeoefening tot de massa 
te brengen, om die sport uit te 
bouwen tot een echt onderdeel 
van onze kuituur. Zo bij voor
beeld Frans Van Mechelen. En 
dat hij zich misschien een beet
je liet " schuren » bij de verde
ling van de kredieten, en niet 
wars bleek van publiciteit via 
koereursklakken, kan hem mis
schien hier of daar verweten 
worden. Dat hij echter, wellicht 
minder als minister dan als so

cioloog, de noodzaak heeft in
gezien van dit soort sport en er 
met verschillende initiatieven 
wat aan deed, dat is volgens 
ons toch een niet geringe ver
dienste. Naast en vóór hem de
den de promotors van de sport 
voor gehandicapten, de bond 
van grote en jonge gezinnen, 
Bloso. Sporta, en vele andere 
instanties, verenigingen en per
sonen hetzelfde. Niet zo goed 
gekoördineerd wellicht, maar 
met wezenlijk, zij het niet altijd 
spektakulair rezultaat. Overal 
komt men reeds sportende men
sen tegen, dagelijks stelt men 
vast dat « men » toch « iets » 
doet, en men kan een mentali-
teitsver^ndering met de ellebo
gen aanvoelen. 

Dit is nu onze vragende wens: 
kan men in het komende jaar 
niet alle inspanningen koncen-
treren op die allernoodzakelijk
ste edukatieve rekreatiesport ? 

Door het uitbouwen van de 
noodzakeliike — met : overbo
dige — infrastruktuur, maar dan 
zo dat de schoolmeester met 
zijn « gasten ' niet moet gaan 
turnen onder het afdak van de 
<• pissijnen », omdat de gemeen
telijke sporthal verhuurd is aan 
de plaatseliike voetbalklub. 
Door de nodige propaganda, 
door het uitsturen van bevoeg
de promotors (dat is iets anders 
dan uitgediende vedetten), door 
het inzetten van die vedetten 
misschien in een ware kruis
tocht voor goede sportbeoefe
ning. In één woord, op alle mo
gelijke manieren. 

Wij hebben geen verdere be
hoefte aan de verdwazing van 
de fan-sport. Wij hebben behoef
te aan een veld waar wij en 
onze kinderen kunnen sjotten, 
aan mensen die de jeugd leren 
zwemmen, aan een pad waar
langs wij een fikse fiets- of 
voettocht kunnen maken, aan 
een zaal waar moeder de vrouw 
aan sport kan gaan doen zonder 
te moeten dienen als bron van 
lol voor een publiek van ken
ners. Onze wens is kort : wij 
willen sport. 

jjegevens, er werd te weinig reke
ning gehouden — of helemaal geen 
•— met allerlei faktoren. Het betreft 
alleen een sommetje, gemaakt uit 
nieuwsgierigheid. Het laat o.i. al
leen toe te denken dat men even 
goed kan zeggen « topsporters 
sterven jong • als « topsporters 
leven langer ». 
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Wij hebben {uit een krant) de 
namen opgevist van de bekende — 
in ons land — sportfiguren die in 
1972 overleden zijn. Het waren er 
118. Nadien hebben wij de namen 
doorgestreept van hen die eigerv 
lijk niet zelf op het veld of de fiets 
aktief zijn geweest (kampioenen in 
de duivensport, dirigenten, promo
tors enz ] of die waarvan wij de 

ouderdom waarop zl] overleden niel 
konden achterhalen. Niet omdat 
die mensen van minder belang zok> 
den zijn, maar omdat ze niet pas» 
ten in ons opzet. Wij hebben name
lijk van de 93 anderen, degenen 
die dus aktief de sport beoefenden 
of beoefend hadden, de gemiddel
de levensduur berekend. Het rezuk 
taat ; 42 jaar. De gemiddelde le
vensduur in België bedraagt, zoals 
men weet, ongeveer 70 jaar voor 
de mannen. Dit cijfer van 42 jaar 
heeft natuurlijk niet de minste 
waarde (het aantal gevallen is te 
klein, er zitten een groot aantal on
gevallen in, er wordt geen reke
ning gehouden met het totaal aan
tal aktieve of gewezen spektakel
sportbeoefenaars), maar voor ons 
persoonlijk is het toch al van die 
aard dat wij niet zo direkt geneigd 
rijn geloof te hechten aan slogans 
als : word een gezonde bonk van 
een koereur, en leef lang. Wij dur
ven er een pintje op verwedden dat 
ministers, pastoors, generaals en 
PDG's gemiddeld langer leven. 

spelen '72 
1972 was het jaar van de olimpische spelen. De spelen van 1972 waren 

de spelen van de tegenspraak. In een wereld waarin steeds meer honger 
en ellende geleden wordt, hebben Japan en Duitsland een ongelooflijke 
hoeveelheid geld besteed aan een paar weken spektakel. Eén atleet werd 
omwille van professionalisme de laan uitgestuurd, wijl iedereen weet dat 
er wellicht geen enkele echte amateur met eremetaal naar zijn land terug
keerde. Zuid-Afrika en Rhodesië werden geweerd omdat in die landen de 
zwarten het voorwerp uitmaken van diskriminatie, maar men heeft ver
zuimd te zeggen in welk land er géén bevolkingsgroepen het voorwerp zou
den uitmaken van diskriminatie. Tegen de publiciteit op de ski's werd zoge
zegd een keiharde strijd aangebonden, maar van publiciteit voor spor^ 
schoeisel werd blijkbaar alleen door de offisjellen niets gemerkt. 

en verder 
De spelen van 1972 zullen echter vooral in de herinnering blijven voor^ 

leven als de spelen van bloed en tranen. In het olimpisch dorp werd name
lijk door de organisatie Zwarte September een aanslag gepleegd op de 
Israëlische delegatie. Een aktie van de Duitse politie (meer en meer be
schouwd als een onhandige aktie mag men wel zeggen] om de ontvoering 
van de Israëlieten en de ontsnapping van de terroristen te beletten had 
als resultaat dat zeventien doden te betreuren vielen. Er is enorm gespro
ken over de vraag of de spelen dienden voortgezet of niet. Ze werden 
voortgezet. Als hulde aan de doden volgens de enen, om tegemoet te 
komen aan de eisen van de kommerce volgens de anderen. De spelen 
konden niet beschouwd worden als de oorzaak van moord en wedermoord. 
Zij waren er wel het toneel en de gelegenheid voor. Zal men dit in de 
toekomst kunnen vermijden ? Heeft het zin nog verder te gaan met de 
spelen ? Wie zal het zeggen ? 

wat nu ? 
Wat nu, lord Kiilanin ? vraagt de « Gazet van Antwerpen » aan de nieuwe 

voorzitter van het internationaal olimpisch komitee, en dat in verband met 
de status van de topatleet. De atleet is van de reine amateur a la Coubertin 
over de Russische staatsamateur, de Noordamerikaanse ongeletterde sh» 
dent, de beschutte Westeuropese amateur, de gepriviligieerde Zuidameri» 
kaanse « star » geëvolueerd tot de Afrikaanse ontvoogdingspropagandisi 
en de ijskoude prof. De atleet, ontsproten uit aristokratische middens, die 
het zich kon permitteren Jaar in Jaar uit met zijn sport bezig te zijn zonder 
dat hij zich de kop hoefde te breken over het dagelijks brood, die atleet 
is verdwenen. En daarmee zal men rekening moeten houden — veel te laat 
al — bij de organisatie van de volgende spelen. Het is onmogelijk nog 
spelen in te richten volgens het principe van de Coubertin, tenzij ze men 
laat uitgroeien tot een grandioos monster van hipokrizie. Aan de Ier Kiila
nin een valabele tussenoplossing te vinden. 

gouden schoen 

<r Het Laatste Nieuws » organi-
zeert ieder jaar een soort referen
dum om de beste Belgische voet
balspeler van het jaar aan te dui
den. Die krijgt dan de zogenaamde 
' gouden schoen ». Nemen aan de 
verg'ezing deel ; joernalisten, trai
ners, klubdirigenten. Dit jaar werd 
de gouden schoen toegewezen aan 
Kristiaan Piot, de doelverdediger 
van Standard Wij vinden al die 
verkiezingen van de beste dit en 
de beste dat infantiele onzin, maar 
voor de rest zullen wij absoluut 
niet beweren dat Piot niet even 
goed in aanmerking kwam voor die 

gouden schoen als iemand anders. 
Wel vonden wij de redenering van 
Jaak Lecóq in « Les Sports » merk
waardig. Pratend over de « jury » 
zei Jaak dat er meer Vlaamse klubs 
zijn dan Waalse, en dus ook meer 
Vlaamse klubdirigenten en trainers. 
Zeer normaal dus, aldus de van
zelfsprekende logika van onze 
maat, dat er meer Franstalige joer
nalisten deelnemen aan de stem
ming dan Nederlandstalige, om het 
taalevenwicht in de jury te herstel
len. Heel normaal in België inder
daad, met een overdonderende 
meerderheid Vlaamse sportbeoefe
naars, gapers, klubs, joernalisten en 
lezers, en in een referendum inge
richt door een Vlaamse krant. 
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ZITDAGEN SEN. JORISSEN 
De zitdagen van maandag 1 

januari te Mariekerke, Bornem, 
Willebroek en Tisselt worden 
versclioven naar dinsdag 9 ja
nuari, zelfde uur als altijd. 

De zitdag te Hombeek van 
maandag 1 januari wordt ver
schoven naar maandag 8 janua
ri van 21 u. 30 tot 22 u. 

ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

De arr. raadsleden dienen er nota 
van te nemen dat de e.k. arr. raad 
zal plaatsgrijpen op vrijdag 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. ligt de lidgeldenhernieu-
wing 1973 reeds achter de rug, wat 
voorzeker mag getuigen van een 
prima afdelingswerking ! Dringend 
beroep wordt hier gedaan op de 
afdelingen die nog dienen af te re
kenen. Afdelingsbesturen, gelieve 
onmiddellijk alle krachten in te 
zetten om een spoedige globaal
afrekening door te voeren. 
ABONNEMENTENSLAG 

De aan de afdelingsbesturen ge
geven onderrichtingen i.v.m. de 
« abonnementenwerving 1973 » die
nen strikt in acht genomen te wor
den. Elke afdeling heeft de ver
plichting, op de voorgehouden data, 
een <• resultatenverslag » aan de 
arr. sekr. Wim Claessens, voor te 
teggen. 

AARTSELAAR 
DIENSTBETOON 

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

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr., Wetstr. 
12 vanaf 9 tot 16 u. 30 (Coddé). 

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

Dienstbetoon ook de maandag bij 
gemeenteraadslid Bergers thuis : 
St. Jansvliet 19, Antw., tussen 14 
en 18 u.. tel. 33.91.65. 

Dienstbetoon 0 0 0 : afspraak tel. 
maken met dr. De Boel 33.97.90 of 
De Laet Frans, tel. 38.66.92. 
VUJO 

Alle inlichtingen bij mej, Viaene. 
Bisschopstr. 19, Antw., tel. 33.91.36 
en Jochems René, Maurits Sabbe-
laan 32, Antw.. tel. 37.85.22. 

BALEN-OLMEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

BORGESHOUT 
SOC. DIENSTBETOON 

Schepenen : Juul Dillen. Lode 
Van Berckenlaan 184, tel. 21.30 90 : 
Bert Verbeelen. Jozef Posenaerstr 
37, tel. 35.57.08. 

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

Gemeenteraadsleden : Karel Ey-
kens. Weversfabriekstr. 40. tel. 
36.56.10 ; dr. A. Jacobs, Te Boelaer-
lei 29, tel. 21.21.36 : Dirk Stap-

paerts. Bikschotelaan 246 tel. 
21.39.97. 

COO-leden . Bert De Vos Lt. Lip
penslaan 49, tel. 3P.46.38 : mevr. 
Raets. Helmstr. 176 2b. 
DRIEKONINGENFEEST 

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

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te
recht op de maandelijkse zitdag 
van COO-voorzitter Staf Kiebooms 
en gemeenteraadslid Peer Van Nuf 
felen op dinsdag 21 november a.s 
van 2C tot 21 u. in zaal Riviera, 
Reusenslei 17 (Centrum). 

BURCHT 
SOC DIENSTBETOON 

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

DEURNE 
DIENSTBETOON 

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

COO-leden : Coolsaet., de Sevil-
lastr., 48, tel. 21.10.99 : Martens M., 
Fr. Van Dijckstr. 12 . 
MOSSELFEEST 

Op 31 januari richt onze afdeling 
een gezellig mosselfeest in. Alle 
leden en simpatisanten worden 
hierbij volledig uitgenodigd. Deel
nameprijs : 80 fr. Geef u nu reeds 
op bij dhr. Vannot Ernest. Lakbors-
lei 137, tel. 24.15.09. 

EDEGEM 
WORSTENBROODAVOND 

Zaterdag 20 januari om 20 u. zet
ten wij in • Drie Eiken • het nieu
we jaar in met een gezellig samen
zijn. Het wordt ditmaal een wor-
stenbroodavond. Inschrijven 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 

Alfons Bollen, schepen van Fi
nanciën. Handel en Nijverheid, Koe
koeklaan 7 (De sterre), tel. 64.49.43. 

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

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

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

HERENTHOUT 
NELLY MAES KOMT 

Op zaterdag 13 januari te 20 u. 
spreekt in ons lokaal •• De Nieuwe 
Kroon », Markt 19, volksvert. mevr. 
Nelly Maes. Wij doen speciaal een 
beroep op onze aankomende jeugd 
en op onze vrouwen om de de alg. 
voorz. van Vujo en onze enige 
vrouwelijke parlementair de po
litieke aktualiteit te zien belichten. 

Wie deze zeer aktieve politieke fi-

gemeentelijke muziekschool ekeren 
bericht 

De betrekking van DIRECTEUR in vast dienstverband is te bege
ven mits volgende voorwaarden : 
— Belg zijn. 
— Van goed zedelijk gedrag zijn. 
— Voldaan hebben aan dienstplichtswetten. 
— Vermelding of prijs wedstrijd « Prijs van Rome » of Ie prijs 

fuga of contrapunt Kon. Conservatorium of laureaat Lemmens-
instituut. 

— Slagen in een bekwaamheidsproef. 

Vrijstelling van diploma's en/of bekwaamheidsproef kan worden 
aangevraagd (art. 5 • KB 26.1.1968). 
Aanvragen te richten aan het College van Burgemeester en Sche
penen te Ekeren, uiterlijk tegen 30 januari 1973 met bijvoeging 
van de nodige bewijsstukken. 

guur kent weet dat het geen saaie 
boel worden zal, maar integendeel 
een boeiende uiteenzetting gefun
geerd op een zeer persoonlijke vi
sie op de huidige problematiek. 

Ook belangstellenden uit andere 
afdelingen zijn van harte welkom 
op dit eerste optreden in de Kem
pen van deze dynamische persoon
lijkheid. 

HULSHOUT 
BAL 

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

KONTICH 
ABONNEMENTENSLAG 

De abonnees die door omstan
digheden hun « Wij » niet via de 
post hernieuwd hebben, worden 
verzocht het sekretariaat, tel. 
57.09.82, hiervan te verwittigen. 
VLAAMSE KRING 

24 februari 1973, jaarlijks bal van 
de Vlaamse Kring, houd deze da
tum vrij. 

LIER 
KINDERFEEST 

Het traditioneel kinderfeest van 
de VU-afdeling Lier, gaat door mor
gen 7 januari in het « Hof van Ara-
gon », Aragonstr. 6. Wij verwach
ten de kinderen daar (ook de ou
ders) om 16 u. Onze kinderen kun
nen daar dan hun buikje vol eten 
en drinken, de ouders die wensen 
mee te eten betalen 50 fr. per per
soon. Na het eten worden zij dan 
vergast op een paar filmpjes en 
worden er geschenken uitgedeeld. 

Meer inlichtingen : Mijlemans 
Jan, Hazenstr. 34. Tel. 80.31.33. 
VLAAMSE KRING 

Op dinsdag 16 januari te 20 u. 15 
spreekt Nelly Maes over « Is er 
een generatiekonflikt in de Vlaam
se Beweging », in het Hof van Ara-
gon, Aragonstr., Lier. 

MOL 
SOC. DIENSTBETOON 
SEN. CARLO VAN ELSEN 

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

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

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

Achterbos : café "Welkom-, Ach-
terbos 80, tweede maandag van de 
maand te 21 u. 15. 

Sluis : café « Gust Peeters», Sluis 
178, derde maandag van de maand 
te 20 ü. 45. 

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

Rauw : mr. Mertens 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. 
VLAAMSE MUZIEKMAATSCHAPPIJ 
KEMPENLAND 

Minder dan een jaar na de op
richting van de Molse afdeling van 
Kempenland zijn reeds meer dan 
30 muzikanten aangesloten. Waar 
andere muziekmaatschappijen ern
stige moeilijkheden hebben of zelfs 
verdwijnen daar groeit Kempen-
land, Vlaams en volksgebonden, ook 
op de strijdplaatsen. Muzikanten 
met een Vlaamse overtuiging, die 
houden van goede volksmuziek, 
sluit aan bij Kempenland, u kunt 
daarnaast steeds aangesloten blij
ven bij uw plaatselijke maatschap
pij. Op zondag 24 december 1972 
is ook het trommelkorps Kempen
land beginnen roffelen. 20 meisjes 
en jongens, klein en dapper, wa
ren opgekomen voor de eerste her
haling. Een trommelkorps van 50 
jonge Kempenlanders dat zou toch 
ook vrij vlug moeten kunnen. Kom
aan, slaat de trom. 

Wekelijkse herhalingen : Kem
penland. 's maandags vanaf 20 u. 
bij Stan Laenen, in de zaal « De 
Goudbloem », Voogdijstr. 10, tel. 
014/33495 ; trommelkorps, 's zon
dags vanaf 10 u. in de gemeentelij
ke jongensschool van Millegem, tel. 
014/34997. 

Sekretariaat Kempenland : Louis 
Luyckx, St. Paulusstr. 63, tel. 014/ 
32329. 

Graag ook nog een gemeend mu
zikaal bedankje aan allen die bij
droegen in het wellukken van het 
dubbel Ceciliafeest op 16 en 23 de
cember 1972. 
DOSFELKRING 

Op donderdagen 18 en 25 januari 
telkens om 20 u. in de gemeente
lijke vergaderzaal « Oude Post », 
Markt, Mol, vervolg van de studie
avonden over « Gemeentebegro
ting », geleid door A. Van Dromme. 

Elkeen die belangstelling heeft 
voor dit belangrijk onderwerp Is 
echt welkom. Teksten van de in
leidingen zijn beschikbaar op de 

studieavonden. Inlichtingen en in
schrijving : Frans Geyzen, Beekstr. 
22, Mol, tel. 014/32320. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Voor alle mogelijke moeilijkhe
den in verband met administratie, 
belasting pensioen, e.d., staan onze 
vrienden Jos De Koek, Frans De 
Meulemeester en Guido Michiels el
ke vrijdagavond van 19 u. 30 tot 
21 u.30 ter beschikking. 

WILRIJK 
DRIEKONINGENFUIF 

As definitieve datum kozen wij 
uiteindelijk zaterdag 20 januari. Wij 
starten te 20 u. met (naar keuze) 
wafels of appelbeignets bij een 
sterke kop koffie. Daarna wordt 
het een gezellig samenzijn, waar 
een hartig danske kan geplaceerd 
worden. Het hele grapje wordt u 
aangeboden voor de spotprijs van 
50 fr. Wij verwachten (zoals steeds) 
veel volk in het KWB-lokaal, Sint-
Bavostr. (recht tegenover de kerk). 

WOMMELGEM 
DIENSTBETOON 

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

Inlichtingen Sociale Woningbouw: 
C. Geel, Beeldekensweg 5, tel. 
53.79.39. 

brabant 

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

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

BIERBEEK-KORBEEKLO 
VUJO-DANSPARTIJ 

Morgen zondag 7 januari vanaf 
14 u. in zaal De Toekomst, centrum 
te Bierbeek, stéréo-namiddag met 
disco-bar « Number One » en DJ 
Tako. 

DUISBURG 
GESPREKSAVOND 

Op donderdag 25 januari om 20 
u. in de zaal Nachtegaal te Neder-
Duisburg. Federatieschepen Marcel 
Debroyer zal spreken over het 
grondbeleid in Duisburg. Daarna 
mogelijkheid tot debat. Alle leden 
en simpatisanten welkom. 

HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Wanneer elk VU-lid een normale 
daad stelt en aansluit bij de 
Vlaamse Ziekenkas, dan is het aan
tal aangeslotenen onmiddellijk 
groot genoeg om ook te Hoeilaart 
een maandelijkse zitdag te houden. 
Maak ons nog sterker en neem 
vandaag nog het wijze en logische 
besluit. Een telefoontje op het nr 
53.91.62 en u krijgt alle inlichtin
gen of een bezoekje thuis volgt. 

HOFSTADE 
BAL 

Op zaterdag 3 februari houdt on
ze afdeling haar bal, dit vanaf 20 
u. 30 in de zaal « Vrede », Ambroos-
stwg (zaal achter de kerk). Het or
kest « Sioux-Ensemble » staat in 
voor een gezellige avond. Wij ver
wachten alle simpatisanten uit Hof-
stade en van het arr. Brussel. 

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. 

LEUVEN (Arr.) 
OVERLIJDEN 

Bij het overlijden van het 9-jarig 
dochtertje van ons aller vriend 
Frans Trappeniers betuigt het ganse 
arr. zijn medeleven en biedt de 
zwaar getroffen familie zijn innige 
deelneming aan. 
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 Rotsa-
laar-Werchter-Wezemaal in de pa
rochiezaal Rotselaar-Heikant. To»-
gang 30 fr. 
27-1 : Kessel-Lo : Breugelfeest 
18-2, 4-3 en 18-3 : Lessenreeks over 
•> Politiek opbouwwerk » ingericht 
door het Dosfel-Instituut. Telkens 
van 10 tot 17u. Lokalen Groep T -
Leuven. Nadere gegevens volgen. 
24-2 : Kantonnaal bal te Zoutleeuw. 
WELKOM ! 

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

MEISE 
BAL 

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

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De plaatselijke afgevaardigde 
meldt dat op aandringen van ver
scheidene aangeslotenen er nu ook 
te Eizer een maandelijkse zitdag 
plaats heeft. Elke laatste zaterdag 
der maand van 20 tot 21 u. in <• ca
fé op de Grens », bij Tommy van 
Desees, Stwg naar Overijse 45. Al
le verhandelingen kunnen er gebeu
ren, alsook worden er graag alle 
mogelijke inlichtingen gegeven aan 
alle geïnteresseerden. 

Ter herinnering : 
Overijse-Centrum (zaal van Café 

van het Gemeentehuis) : 2e dins
dag van 19 u. 30 tot 20 u. 30. 

Jezus-Eik (Klubhuis Luxemburg) : 
Ie donderdag van 19 u. 30 tot 20 
u. 30. 

Eizer (Café op de Grens) : laatste 
zaterdag van 20 tot 21 u. 

SCHAARBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te
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. 

ST-KWINTENS-LENNIK 
WAFELBAK 

Gratis voor alle leden met hun 
gezin en zelfs met kennissen heden 
zaterdag 6 januari e.k. in het lokaal 
tegenover de kerk te Eizeringen 
vanaf 17 u. en verder doorlopend 
tot de sterre blijft stille staan. 
MOSSELFESTIJN 

Op zaterdag 3 vanaf 18 u., zon
dag 4 vanaf 12 u. en maandag 5 
maart vanaf 18 u. wordt iedereen 
vriendelijk onthaald op de beste 
spijzen en dranken in het gezellig 
estaminet « In de verzekering te
gen de grote dorst », rechtover da 
kerk te Eizeringen. 
ANDERE AKTIVITEITEN IN 1973 

9 maart : kultuuravond : dhr. Aer-
nouts handelt over « De geschiede
nis van de Vlaamse Beweging », om 
20 u. 30. 

6 en 7 april : toelichtingsvergade
ring en geleid bezoek aan een in
teressante instelling. 

11 mei : dhr Van Coillie C. leert 
ons het Pajottenland beter kennen 
door een voordracht geïllustreerd 
met diaprojekties, om 20 u. 30 

TERNAT-ST. KATH. LOMBEEK 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

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

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

VILVOORDE (Fed.) 
DANSFEEST 

Ter vervanging van het afdelings
bal, wordt er op 10 maart 1973 
een federatiebal ingericht in de 
Markt te Vilvoorde. 

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

ZOEKERTJE 
Wegens overlijden : DRINGEND 
tandarts gevraagd voor Brussel. 
Twee dagen per week. Inlichtingen : 
Van der Cleyn, Veiligheidsstr. 43, 
1080 Brussel, tel. 02/25.46.42 (na 
18 u.). — R 4 

http://3P.46.38
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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 tof 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.) 
MERKSEM : 
Donderdag 18 januari : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76 (van 20 u. 30 tot 21 u. 30). 

arr. brussel 
BOB MAES 
BERG : dinsdag 16 januari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in Fauna Flora. 
DIEGEM : dinsdag 16 januari van 19 tot 20 u., in zaal Bacchus. 
DILBEEK : dinsdag 9 januari van 20 u. 30 tot 21 u.30, bij prov. raadslid Panis. 
LIEDEKERKE : dinsdag 9 januari van 19 u. 30 tot 20 u., in café Sporwereld. 
LOT : dinsdag 23 januari van 19 tot 20 u., in lokaal Liedekerke. 
ST. PIETERS-LEEUW : dinsdag 23 januari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in De 

Jonge Deken. 
VIC ANCIAUX 
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. 
HEKELGEM : 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. 
MACHELEN : maandag 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. 
VILVOORDE : maandag 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 Bij 

Mathilda 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 u. in café Uilenspiegel. 
Doorlopend op afspraak : Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 59 
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., Ruisbroeksestwg 109, St. Pieters-Leeuw, 

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

brucqlaan 101. 
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-torhout 
ARR. BRUGGE-TORHOUT 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u., !n 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, Aartrijksestwg 39. 
VELDEGEM : zaterdag 6 januari van 9 tot 10 u. bij W. Maenhout, K. Atbert-

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, bi | A. 

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

cc 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, Engelendaleiaan 89. 
ASSEBROEK : maandag 8 januari van 20 tot 21 u., door P. Leys, bij R. Rey-

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

cc 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. 

arr. tongeren-maaseik 
Senator Joris HARDY 
elke zaterdag van 9 u. tot 13 u. en 
elke zondag van 9 u. tot 12 u. 
aan huis : Nieuwe Baan, 2 Althoeselt, HOESELT, tel. 012/323.53. 
Senator Gerard SLEGERS 
elke tweede zaterdag van de maand : 
KINROOI : café Majestic, Dorpsplein 5, van 9u30 tot 10 u., tel. 011/643.74. 
MAASEIK : café Posthoorn, Bosstr. 3, van 10 tot 10u30, tel. 011/614.08. 
DILSEN : café Metropoie, Rijksweg, van 11u30 tot 12 uur. 

elke derde zaterdag van de maand ; 
HELCHTEREN : bij Lieten, Toekomststr. van 9u30 tot 10 u., tel. 011/383.25. 
PEER : bij Jan Plas, Kollegelaan 5, van lOuSO tot 11 u., tel. 011/302.44. 
OVERPELT : bij R. Geusens. Dorpsstr. 45, van 11u3ü tot 12 u. - 011/421.97. 
HAMONT : Hotel In de Kleit, Stad 44, van 14 u. tot 14u30, tel. 011/450.20. 
BREE : café Cambrinus, Kloosterstraat 8, van 15 u. tot 15u30. 
GRUITRODE • café Uilenspiegel, Dorpsstr. 70, v. 16 tot 16u30. - 011/584.66 
MEEUWEN : café Welkom, Dorp (kruispunt), van 17 u. tot 17ü30. 
elke vierde zaterdag van de maand : 
LUMMEL : bij Mevr. Deroo, Septakkers 94, van 9u30 tot 10 u. - 011/408.17. 
KAULILLE ; bij G. Vossen, Fonteinstraat 14, v. 10u30 tot 11 u. - 011/664.67. 
BOCHOLT ; café Jachthoorn, Dorp, van 13 tot 13u30. 
elke maandag : 
AAN HUIS; Vennestr 186, Winterslag-Genk, v. 9u30 tot 11u30. - 011/548.53. 
Volksvertegenwoordiger Evrard RASKIN 
elke eerste zaterdag van de maand : 
PEER : bij Jan Plas, Kollegelaan 5, van 9u30 tot 11 u., tel. 011/302.44. 
OVERPELT : bij R. Geusens, Dorpsstr. 45, van 10u30 tot 11u - 011/421.97. 
BREE : café Old Tom, Markt 4, van 11u30 tot 12 u., tel. 011/665.90. 
elke tweede zaterdag van de maand : 
LOMMEL ; bij Mevr. Deroo, Septakkers 94, van 9u30 tot 10 u. - 011/408.17. 
ST. H. LILLE : bij E. Adriaens, Lindestr. 13, van 10u30 tot 11 u. - 011/436.20. 
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, van 11u30 tot 12 u. 

tel. 011/375.78. 
elke derde zaterdag van de maand : 
TONGEREN : Pol Jorissen, Blaasmolen 13, van 9u30 tot 10 u. - 012/310.92. 
BORGLOON : bij S. Wijnants, Graeth 1, van 10u30-tot 11 u., tel. 012/421.28. 
HOESELT : café ABC, Tongerse Baan 3, van 11u30 tot 12 u. - 011/194.54. 
elke vierde zaterdag van de maand : 
MAASEIK • café De Posthoorn, Bosstr. 3, van 9u30 tot 10 u. - 011/614.08. 
EISDEN • café Atlanta, Rijksweg 156, van 10u30 tot 11 u., tel. 011/671.75. 
AAN HUIS : Ursulastraat 1, Eigenbilzen, van 16 tot 19 u., tel. 011/194.54. 
PROVINCIERAADSLEDEN 
Mevr. De Roo-Neven, Septakkers 94, Lommei, tel. 011/408.17. 
elke dinsdag : aan huis vanaf 20 uur. 
elke tweede zaterdag van de maand : 
OVERPELT : bij R. Geusens, Dorpsstr. 45, van 10u30 tot 11 u. - 011/421.97. 
HAMONT : Hotel In de Klok, Stad 44, van 11u30 tot 12 u. - 011/450.20. 
L. Duchateau, Tongerse Steenweg, Hoeselt, tel. 012/181.88. 
alle dagen : aan huis, van 9 tot 11 uur. 
Jan Plas, Kollegelaan 5, Peer, tel. 011/302.44. 
alle dagen : op afspraak. 
Th. Schools, Kessenicherweg 8, Kinrooi, tel. 011/644.13. 
alle dagen : op afspraak. 
Jef Vanderhallen, J. Smeetslaan 54, Maasmechelen, tel. 011/672.69. 
elke zaterdag : aan huis van 10 tot 12 uur. 
Fr. Van Hollebeke, Kielenstraat 48, Tongeren, tel. 012/325.24. 
elke woensdag : aan huis van 17 tot 19 uur. 

limburg 
ALKEN 
NIEUWE AFDELING 

Op vrijdag 22 dec. werd in aan
wezigheid van arr.-sekr. J. Inde-
'eu overgegaan tot de oprichting 

•n de nieuwe afdeling Alken. Het 
nton Borgloon telt aldus twee 
delingen, nl. Borgloon en Alken. 
De bedoeling is in de eerstvol

gende weken en maanden een be
hoorlijk aantal leden bij te maken 
teneinde een goede werking te 
verzekeren. 

Volgende vergadering : vrijdag 
9 febr. 1973. 

EIGENBILZEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur der plaatselijke af
deling vergaderde op zondag 24 
dec. Op deze vergadering werd de 
werking voor de eerstvolgende we
ken vastgelegd. Vermelden wij nog 
dat hierbij aanwezig waren de arr. 
bestuursleden J. Indekeu en R. 
Geusens. 
STREEKPERS 

Eerlang zal de afdeling Eigenbil
zen overgaan tot de huis aan huis 

bestelling van een eigen blad. Met 
het oog hierop vond op woensdag 
27 dec. een eerste werkvergadering 
plaats in aanwezigheid van arr. se
cretaris J. Indekeu. 

GENK 
UNIVERSITEIT LIMBURG 

Op vrijdag 12 januari spreekt dr 
Rik Vandekerckhove in lokaal Ma
jestic over de realisaties en de ver
dere plannen van Universitlet Lim
burg. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. RAAD 

De arr. raad komt samen op vrij
dag 12 jan. e.k. Bij deze gelegen
heid zal een uiteenzetting worden 
gegeven door de heer W. Cobbaut 
over Sociaal Dienstbetoon. 

MAASEIK 
AFDELINGSBAL 

Het bal van de VU-afdeling Maas
eik-Kinrooi heeft plaats op zater
dag 10 febr. te Kessenich. Orkest : 
Bert Minten. 
TREURIGE GEBEURTENIS 

Bij deze gelegenheid willen wij 
ons medeleven betuigen aan de 
heer en mevrouw Jozef Sniekers, 
lokaalhouders van de plaatselijke 

ARR. RAAD TONGEREN - MAASEIK 
Vrijdag 12 januari om 20u. - SLAGMOLEN - GENK 
Willy Cobbaut (sekretaris van het Nationaal Cen
trum voor Soc. Dienstbetoon) spreekt over 
« AKTiEF SOCIAAL DIENSTBETOON » 
Alle arr. raadsleden zijn aanwezig ! 

MOTIE 
Het Vlaams actiecomité voor de Voerstreek, vergaderd te St-Pieters-

Voeren op 25 december 1972 : 
• neemt kennis van het voorstel van formateur Leburton betreffende de 
Voerstreek, waarbij de oprichting van Franse bewaar- en lagere scholen 
aldaar zou vergemakkelijkt worden door schrapping van de clausule over 
de afstanden tot de kortst bijgelegen Franstalige onderwijsinrichtingen ; 
• vestigt er de aandacht op dat zulke maatregel in de praktijk gelijk staat 
met de vrije keuze van het gezinshoofd ; 
• wijst erop dat de ervaring leert dat dusdanige maatregel in andere 
gebieden van dit land genomen, rechtstreeks geleid heeft tot volledige 
verfransing, vermits de sociale druk In dergelijke gevallen de hoofdrol 
speelt ; 
• heeft wetenschappelijk vastgesteld dat de mogelijkheid tot oprichting 
van Franse klassen in de Voerstreek, voorzien bij de taalwetten van 1963, 
kunstmatige behoeften heeft geschapen en dat tijdens het Luiks beheer, 
nooit om Frans onderwijs werd gevraagd ; 
• brengt in herinnering dat sommige gemeenten ten Zuiden van de Voer
streek meer dan 25 % Nederiandssprekenden tellen en voor deze nooit 
Nederlands onderwijs werd overwogen ; 
• stelt vast dat de 20.000 Limburgers uit de Plat-Dietse streek nooit enige 
aandacht van enig formateur hebben verdiend ; 
• stelt vast dat met de wensen van veel bewoners van de Jekervallel 
nooit rekening werd gehouden, al hebben zij ook hun veriangen te kennen 
gegeven tot de provincie Limburg te blijven behoren ; 
• eist dat de Vlaamse politieke onderhandelaars de Voerkwestie uit het 
regeerprogram laten schrappen ; 
• dringt er op aan dat ministers Van Elslande en Claes hun besluit zou
den uitvoeren, dat voorziet in de ontruiming van een gemeentelijke klas te 
Moelingen, die nog steeds bezet wordt door een privé Franstalige bewaar
klas. 
St-Pieters-Voeren, 25 december 1972. 

Namens het Vlaams actiecomité, 
Roger Boffé, voorzitter. 

Dorpsstraat 67 Moelingen 
Tel. 04/79.10.69. 

afdeling, wegens de brandramp 
waarvan zij gedurende de kerstda
gen het slachtoffer werden. 
SOC. DIENSTBETOON 

Omwille van de brandramp bij J. 
Smekers, zal het soc. dienstbetoon 
gehouden worden in lokaal de 
Posthoorn, Bosstr. 3. (zie verder 
tabel v/h soc. dienstbetoon). 

WERKGROEP 
MAAS- EN OETERVALLE! 

Vrijdag 26 januari 1973 om 20 u. 
te Neeroeteren. 

Grote gespreksavond over het 
gewestplan Maasland. 

Alle belangstellenden houden nu 
reeds die avond vrij. 

oost-vlaanderen 
AALST (Arr.) 
BAL 

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

Tijdens de arr. raad van vrijdag 
29 december 1972 werd volgend be
stuur samengesteld : voorz. : Bert 
De Cremer ; ondervoorz. : Dolf De 
Clercq ; sekr. : Werner Eeckhout ; 
penningm. : Richard De Grom ; 
prop. : Jos Verdoodt ; org. : Staf 
Scheerlinck ; dienstbetoon : Wil
ly Cobbaut. 

Volgende leden werden bij ko-
optatie aan de arr. raad toegevoegd: 
Raf Sonck (Denderhoutem), Paul 
De Pelsmaecker (Kerksken), Hektor 
Van Hauwe (Bambrugge) en Robert 
Verhoeven (Erembodegem-Terjo-
den). 

Naar de partijraad werden afge
vaardigd : Bert De Cremer en Her
man De Kegel. Plaatsvervanger is 
Werner Eeckhout. 

De vergadering werd bijgewoond 
door volkevert. Eugeen De Facq 
als afgevaardigde van het partij
bestuur. 
ABONNEMENTENSLAG 

Nu de ledenhernieuwing virtueel 
ten einde is (onze gelukwensen 
aan de kaderieden die dit mogelijk 
maakten), zal in de loop van de 
maand januari vooral aandacht ge
schonken worden aan de abonne
mentenslag. Ondertussen een har
telijk proficiat aan Herman De Ke
gel voor het reeds'^bereikte resul
taat. 
STREEKPERS 

In de tweede helft van januari 
zullen de medewerkers aan de 
verschillende lokale VU-bladen bij
eengeroepen worden in het lo
kaal « De Vriendschap ». Het is 
o.a. de bedoeling een arr. werk
groep op te richten die de plaatse
lijke redakties bij het uitgeven van 
hun bladen zal bijstaan met tek
sten en suggesties. 

DENDERHOUTEM 
VOOR ALLE LEDEN 

Ledenfeest : op zaterdag 13 ja
nuari. 

VU-bal : op zaterdag 17 maart. 

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, Tijl, 
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 

Rijschool Ferd. VERBIEST 
Leopold ll-laan 194 

1080 Molenbeek - Brussel 
Tel. 26.85 94 

WENST AAN AL ZIJN LEERLINGEN 
EN OUD-LEERLINGEN EEN 
GELUKKIG EN VOORAL 

VERKEERSVEILIG NIEUW JAAR. 
(Nieuwe kursussen beginnen op 
15 januari te 19 uur en op 25 ja
nuari te 16 uur). 
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AALTER-LOTENHULLE 
DOKTER GOOSENAERTSKRING 

Onze winterkalender werd inge
zet met een zeer geslaagde voor
dracht van volksvert , Hugo Schiltz 
over • Federal isme, demokrat isch 
staatsbestuur ». 
SINTERKLAASFEEST 

Zoals ieder jaar bezocht de Sint 
een honderdtal kinderen, verspreid 
over 40 gezinnen. Een ini t iat ief dat 
zowel bij de ouders als de kinderen 
in goede aarde viel en borg staat 
voor volgend jaar. 
LEDENWERVING • WIJ -

De leden!(oarten zijn reeds bij de 
bestuursleden verdeeld en zullen 
zo spoedig mogeli jk ter hernieuwing 
aangeboden worden. Nieuwe leden 
zijn hartel i jk welkom. 

In de ri j van « Wij - Top 20 •• 
staat Aalter op de achtste plaats. 
Nog een kleine Inspanning en het 
vooropgestelde wer fc i j fe r zal be
reikt zi jn. 

BALEGEM-GAVERE 
PAMFLETTEN 

Wi j nemen deel aan de pamflet-
tenaJ<tie in Brussel en randgemeen
ten heden zaterdag 6 januari. Voor 
inl ichtingen bel dr Meysman ( te l . 
75.14.85) en Plet De Pauw (21.32.06) 
Verzamelen : Gemeenteplein, Asse, 
te 14 u. 30. 
HUISBEZOEKEN 

Zondag 14 januari. Al le medewer
kers op post te 9 u. 30 bij Herman 
Spitaels, Ruspoel 92S, Munte. Be
zoeken van kandidaat-medewerkers. 
KLEINKUNST 

Vri jdag 2 februari om 20 u. 30. 
Johan Verminnen in Gasthof Rozen
dal, Nazareth, Steenweg Gavere-
Deinze. Toegang 40 fr. (kaarten bij 
de bestuursleden). Gastspreker : 
Mik Babyion. 

DEND8ELEEUW 
GELUKWENSEN 

Maria Goessens trad in het hu
wel i jk met Ludo Lievens en Annie 
Lagring verenigde zich voor het le
ven met Lieven Van der Wulst . De 
VU en de Vujo van Den-Jerleeuw 
wensen beide jonge paren een 
lang en gelukkig huwel i jksleven en 
fe l ic i teren ook de ouders. 
KAARTING 

Zaterdag 20 januari ; 3e belotte-
wedstr i jd van het tornooi ingericht 
door de Volksunie in het café 
« Vlaamse Leeuw « op het Dorp. 
Inschri jv ing vanaf 19 u. 30. Begin 
om 20 u. 
VUJO-BAL 

Zaterdag 3 februari vanaf 21 u. 30: 
daverend nachtbal van de Volksunie 
in de feestzaal van het H. Kruis-
kol lege, Nieuwstr. te Denderleeuw. 
Orkest « Second Act » en Katja 
zorgen voor de passende stem
ming. Al len welkom. 

EREMBODEGEMTERJODEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Alber t De Kerpel ( te l . 216.15) : na 
afspraak. 

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

Fons Van Der Burght ( te l . 281.73): 
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. : Fons Van Der Burght en An
dre Everaert. Wederinschr i jv ing han
delsregister. 

ERWETEGEM-ZOTTEGEM 
BESTUUR 

Volgend bestuur zal voor de vol
gende twee jaar over de VU-belan-
gen te Erwetegem waken : Walter 
De Moor. voorz. ; Mare Diependae-
le (sekr.) ; Jozef Van der Meulen, 
Michel De Vleeschouwer en Ro
ger Van Herzele. 

Nu de ledenhernieuwing achter 
de rug is (en zelfs met w ins t ) , zal 
de abonnementenslag aangepakt 
worden. Sen. Diependaele zorgde 
reee's voor de opening met vi j f 
nieuwe lezers op « Wij ». 

GENTEEKLO 
. 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, wa t s t reef t de mil i 
tante vrouwenbeweging na ? Ook 
de mannen zijn hartel i jk uitgeno
digd I 

GENT 
BAL 

VU-Gent r icht op zaterdagavond 
3 februari 1973 een bal in , samen 
met de VU-afd. Deurle-Latem en 
dat dansfeest gaat door in de zaal 
Riv-j te Deurle. De d'^elname-kaar-
ten worden door bestuursleden en 
mi l i tanten i jverig verkocht. 

GENTBRUGGE 
• GEMEENTERAAD 

Verontrust door de vleiende be
oordel ing van onze VU-frakt ie in de 
kranten, vergat (?) het CVP-BSP-
college de pers te verwi t t igen voor 
dfe raadszitt ing van 27 december j l . 
De dag nadian verscheen dan een 
nietszeggend of f ic ieel verslag met 
« gestrooml i jnde informat ie >•, 
rechtstreeks ui t t ie t kabinet van de 
burgemeester. De VU was noch
tans opnieuw bestendig in het of
fensief. Fraktieleider Verpaele wees 
aan de hanr!^ van het plan van BPA 
Voordr ies, dat hijzelf was gaan co-
piëren op het gemeentehuis, op 
vele tekor tkomingen en gebrek aan 
planning van dit ontwerp. 

Zowel hij als VU-raadslid J. De 
Moor hadden het voortdurend aan 
t'fe stok met de social ist ische sche
pen van Openbare Werken. Zowel 
bij de bespreking van het vooront-

' werp van het Gewestplan als bij 
: een interpel lat ie over openbare 

werken spi jkerden zij het College 
tegen de muur. Tenslotte moest een 
beteuterde burgemeester, hierin ge
volgd door de meerderheid, instem
men met het voorstel van J. De 
Moor om het VU-standpimt in een 
afzonderl i jke minderheidsnota te 
voegen bij het dossier dat aan het 
minister ie zal worden gezonden. 

De vlam sloeg in de pan toen 
een PVV-er VU-raadslid Depestele 
brutaal onderbrak toen deze pleit
te voor meer speelmogel i jkheden 
voor de jeugd. Tijdens een hoogop
lopende ruzie haalde een k r i j tw i t te 
rode schepen er de oorlog en de 
zwartzakken bi j , en haalde met ver
ontwaardiging een t r ico lore aff iche 
boven met daarop de bestraf fende 
tekst <• Belgische Super Pest ». 

Toen J. De Moor hem verweet dat 
hijzelf met enkele andere herrie-

' schoppers een toegelaten amnes
t iebetoging te Gent had bekogeld 
met tomaten, brulde hij dat De 
Moor hem zeker in een concentra
t iekamp zou steken als het op
nieuw zover kwam. 

Tijdens de geheime zi t t ing kwam 
de schadevergoeding ter sprake te 
betalen door een oorlogsschepen 
van Groot-Gent aan de gemeente. 
R. Depestele plei t te op serene wi j 
ze voor amnest ie en de spons over 
een verleden dat reeds 25 jaar ach
ter ons l igt. Doch geen baat, Shy-
lock Gentbrugge bekomt zijn 5.000 
frank van een 78-jarige oude man. 

Uit gesprekken na de raadszit
t ing bleek dat onze tegenstrevers 
toegeven dat de VU dank zij de ken
nis van de dossiers en de gemeen
tewetgeving het schepencol lege re
gelmatig KO slaat. 

KRU4BEKE 
SOCIAAL INITIATIEF 

Drie bestuursleden, vergezeld 
van hun echtgenote, brachten vo
rige zaterdag een bezoek aan het 
rusthuis van de COO. In naam van 
het bestuur der afdeling bedach
ten ze de oudjes met w i jn , snoep 
en sigaren. 

In het geniep tegengewerkt door 
CVP en BSP kende dit rusthuis een 
moei l i jke start. Nu te l t het reeds 
26 gelukkige en tevreden inwo-
nenden. Dr Verschraegen, raadslid 
voor de VU en voorzi t ter van de 
COO haalt alle eer van zijn onver
droten werk. 

LEDEBERG 
SOC. DIENSTBETOON 
GEMEENTERAADSLID 
MEVR. J. DE CASTER-BÜYL 

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

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

Ten huize. Park 63, na schrï f tei i i 
ke of te lefonische afspraak (tel 
52.99.89). 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

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

Ons jaarl i jks afdelingsbal gaat 
door op 24 februari 1973 in zaal 
Flormanic op het Gemeenteplein. 
Het orkest de Estacados spelen ten 
dans. Kaarten zijn te verkr i jgen bij 
de bestuursleden aan de pri js van 
50 fr. Aan de kas betaalt u 60 f r . 
te rw i j l de jeugd 40 f r . betaalt. Ge
lieve deze datum vr i j te houden. 

MERELBEKE 
DRIEKONINGENFEEST 

Komen nu aan de beurt : onze 
kinderen ; dat wi l zeggen : alle 

kinderen van Merelbeke. Zi j wor
den ui tgenodigd op het t radi t ioneel 
dr iekoningenfeest , dat plaats v indt 
in de zaal van de Sint-Pieterskring, 
vandaag 6 januari . 

Nonicel Jan komt ons vergasten 
op een fantast isch programma, met 
alles wat er bij komt ki jken : cho
colademelk, koeken, een tombola, 
ballonnetjes en noem maar op. Het 
hoogtepunt : de kroning van de 
drie koningen. Aanvang : 14 u. 30. 
Deelt je in de kosten : 10 fr. 
VERBOND VAN VLAAMSE 
GEPENSIONEERDEN 

Voor de leden : op dinsdag 9 ja
nuari om 15 u., grat is kof f ietafel 
met tombola en amusementsmu-
ziek, in de zaal Rola, Roskamstr. 
Niet-leden betalen 25 fr. Wie niet 
over een wagen beschikt word t af
gehaald en huistoe gereden. 

NAZARETH-EKE-ASPER 
KLEINKUNST 

Na een vruchtbare kolportage, 
een huis-aan-huis-pamflet, een eer
ste start van een nieuwe kern. Op 
vr i jdag 2 februari om 20 u. 30 in 
Gasthof Rozendal te Nazereth met 
Johan Verminnen. Gastspreker is 
Mik Babyion. Toegang : 40 fr. De
ze eerste avond van de VU in di t 
gewest moet een sukses worden ! 

OOSTAKKER 
WILLEM VERMANDERE KOMT I 

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

Volksvert . Frans Baert houdt zijn 
zitdag morgen 7 januari van 11 
tot 12 u. in " St. Bavo • t e Oostak
ker-Dorp. Dit d ienstbetoon is gra
t is en voor iedereen. 

SINT-NIKLAAS 
AFDELINGSNIEUWS 

Bij deze jaarwissel ing heeft ook 
het nieuwe afdel ingsbestuur het 
genoegen u een gelukkig en hoop
vol '73 toe te wensen. 

Aandacht. . . ! Datum om niet te 
vergeten : zaterdag 10 februar i , 5e 
Nacht van Europa, in zaal Serwir 
t e St. Niklaas. Orkest : Roger 
Moens. Platenpraters « El Sound ». 
INTERESSANTE AVOND 

•• Wat zijn de opt ies van de VU 
in de huidige pol i t ieke si tuat ie ? ». 
Daarover spreekt sen. M. Coppie-
ters. 

In ons arr. en onze stad broei t 
: en gjst het over heel wat proble

men, waartegenover de VU haar 
standpunt heeft ingenomen of 
dient in te nemen. Nelly Maes 
komt daar niet alleen met ons over 
praten, maar ook naar onze voor
stel len lu isteren. 

Ontspanning na de pauze : f i lmen 
over de VVB-betoging te Vi lvoorde. 

Op vr i jdag 19 januari om 20 u., 
in Stampkot, Parkstr. (café Den En
gel). 

WETTEREN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

ledere woensdag van 14 to t 15 u. 
staat een afgevaardigde van het 
Centraal Sekretariaat ter beschik
king in De Klokke, Kon. Astr id laan 
27 (brug). 

ZOMERGEM 
BAL 

Op zaterdag 27 januari 1973 : 3e 
groot bal der » Vlaamse Vr ienden ». 
Öm 20 u. 30 in zaal Ui lenspiegel. 
Inkomkaarten aan 50 fr. vanaf heden 
t e verkr i jgen bij bestuurs- en kern
leden. 

west-vlaanderen 

SOC. DIENSTBETOON 
EM. VANSTEENKISTE 

Ie zaterdag van de maand : 
Veurne : in 't Belfort , Markt , 9 u. : 
D iksmuide : 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 Autor i jschool 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, Dr i f tweg 59, 12 u. 45. 

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

BISSEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

ledere 1ste vr i jdag van de maand 

om 20 u. 30 door dhr Vansteenkiste 
Luk in ons lokaal Leopwld, Stations-
sitr. 23. 

IZEGEM 
SUKSES 

De Izegemse jeugd is bli jkbaar 
nog alt i jd niet van plan om zich 
bij de heersende toestanden neer 
te leggen. Dit bewees de ruime op
komst vr i jdagavond in het Vlaams 
Huis voor de st icht ingsvergade
ring van de VU-jongeren-lzegem. 
Gastspreekster Huguette De Blee-
cker van het nationaal Vujo-be-
stuur, hield een korte zakeli jke in
leiding. Zij wees er op dat Vujo een 
verzameling van jonge mensen is, 
kernen van vorming en akt ie, die 
de spi ts afb i j ten van een part i j die 
zelf voortdurend het hele Belgische 
bestel kontesteert . Ui t de zaal 
kwamen tal van reakties los. Reeds 
werden enkele konkrete aktiepun-
ten voor de komende weken weer
houden. Verder verklaarden een 
aantal mensen zich bereid een 
funkt ie op te nemen in het bestuur. 
De taakverdel ing zal later gebeu
ren. Positief was ook de aanwezig
heid van een aantal jongeren uit 
de Rat, die louter uit n ieuwsgier ig
heid eens binnengewipt waren. Er 
werd overeengekomen bij sommi
ge konkrete akties samen te wer
ken. De Vujo hoopt dat ook andere 
akt ieve jongerenorganisat ies zullen 
bereid gevonden worden om zich 
rond bepaalde punten te verenigen. 
Zo ontstaat misschien ooit een 
breed f ront van Izegemse jongeren. 
NIEUWJAARSWENSEN 

Voor onze VU-leden : een echt 
gelukkig en voorspoedig nieuw
jaar. 

Voor onze mandatarissen : dat 
ze hun niet gemakkel i jke taak, 
groots mogen opvatten. Ondervin
ding, werkkracht en real isme zijn 
steunpi laren waarop onze hoop ge
bouwd mag worden. 

Voor het bestuur : dat hun inzet, 
voor of achter de schermen, borg 
moge staan dat de VU-afdeling 
Izegem goed zit in hun handen. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Inl icht ingen ? U kunt terecht bij 
mevr. Johanna Deooopman-Vanas-
sche op volgende plaatsen : de 
maandag, dinsdag, woensdag, don
derdag en vr i jdag van 14 to t 17 u. 
in de Gentsestraat 18 en de donder
dag van 18 to t 20 u. in de Reper-
str. 110. 

JABBEKE 
ROUW 

De VU-afdeling betuigt aan ons 
gemeenteradsl id de h. O. Demonie, 
v rouw en kinderen, hun oprechte 
deelneming bij het over l i jden van 
hun dochter. 
HUWELIJK 

Op 11 december II. t rad in het 
huwel i jk Ludwina Provoost, met de 
h. De l'ange J.P. Hartel i jk prof ic iat 
aan de jonggehuwden, goede 
vaart en veel l iefs op je nieuwe 
gemeente. 
HEILWENSEN 1973 

Namens de VU-afdeling Jabbeke, 
r ichten wi j to t al onze leden, abon
nees, vr ienden en s impat isanten, 
ui t de gemeenten Snel legem, Stal-
hi l le en Zerkegem. Een gelukkig 
str i jdvol nieuwjaar, een f l inke ge
zondheid, een vredevol fami l iege-
luk, een oprechte volharding in de 
Vlaams-nationale s t r i jd . Meteen een 
dank aan allen voor de t rouwe 
diensten die zij in de afgelopen ja
ren aan onze part i j hebben bewe
zen, met één doel voor ogen <• nog 
beter, nog grootser ». 
BESTUURSVERGADERING 

Maandag 8 januari om 20 u. heeft 
de maandeli jkse b i jeenkomst plaats 
van onze afdel ing. Agenda : inning 
van de l idgelden, nieuwe leden, 
abonnees, nieuwe abonnees, akti-
v i te i ten en verdere planning. 

KOKSIJDE 
LEDENSLAG 

Wi j danken langs deze weg om 
onze leden die zo f l ink hernieuwd 
hebben. Het werd een waar suk
ses. Ook onze dank aan het be
stuur. Al les is reeds ingediend en 
er konden al zes nieuwe leden 
voor 1973 ingeschreven worden. 

KNOKKE-HEIST 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 9 januari om 20 u. In 
pension « Les Hirondel les », Zee
dijk 218. Toespraken zullen gehou
den worden door arr. voorz. M. 
Goethals, volksvert . P. Leys en de 
plaatsel i jke prov.- en gemeente
raadsleden J. Deroose en R. De-
c lercq. Het afdel ingsbestuur rekent 
ten ste l l igste op ieders aanwezig
heid. 

LEOEGEM-DADIZELE 
SOC. DIENSTBETOON 

Bij de heren : Raes Arno ld , ge
meenteraadsl id, Stat ionsstr . 93 en 
Dejonghe Gi lbert , gemeenteraads
l id, Papestr. 61 en Vandenberghe 

'Hendrik, l id KOO, Fabriekslaan 20, 
allen te Ledegem. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
VUJO-KOMITEE 

Al le jongeren ontvingen een spe
ciale uitgave van « Westga lm » 
waarmee zij verzocht worden zich 
kandidaat te stel len voor het arr . 
Vujo-komitee. De kandidaturen moe
ten binnen zijn u i ter l i jk op 13 ja
nuari om 12 u. op het arr. sekr. : 
Narcissenlaan 4, Oostende. Telefo
nische indieningen worden niet aar»-
vaard. Wanneer d i t komi tee er Is, 
kan overgegaan worden to t een in
tensieve werk ing : a l lereerst aan
wi jz ing van een Vujo-l id in het arr. 
bestuur en hopel i jk zullen dan in de 
afdel ingen ook Vujo-leden geko-
opteerd worden, waar di t nog niet 
geschiedde. 
AMNESTIE 

In de arr. raad oogstten de Vujo-
ers applaus van de raad met hun 
ini t iat ieven voor amnestie-akt ie t i j 
dens kers tmis . Met v ier namen zi j 
deel aan de voet tocht Kardinaal-
Koning (Mechelen-Brussel) , d.w.z. 
dat velen bereid zi jn te applaudisse
ren, wein igen om mee te s tappen. 
KALENDER : BALS 

13 januari : opening Texas-Zand-
voorde. 

3 februari ; Biasiusbal te Hand
zame voor Kor temark -Handzame 
(CasintD). 

17 februar i : jaar l i jks bal van 
Middelkerke-Wi lskerke (Ter Duinen). 

10 maart : afdel ingsbal van Ou
denburg en Ettelgem (Jeneverpiete) . 

17 maart : lentebal van afdel ing 
Houthulst (Rozenhof, Klerken). 

OOSTENDE 
Tijdens de nachtmissen deelden 

de leden van de Vujo pamf let ten u i t 
aan de kerken. Luk Verlanje had 
zelfs de • eer » (?) aan Vanden 
Boeynants een pamf le t te overhan
digen aan de dekenale kerk. Op 
2e kerstdag t rokken de jongens 
door diverse straten en op de zee
di jken met gro te amnest ie-kru isen. 
Proficiat ! 

OUDENBURG 
LEDENHERNIEUWING 

Wi j danken alle leden die her
nieuwd hebben : deze jaar l i jkse 
karwei heeft het n ieuw bestuur op 
voor t re f fe l i j ke wi jze opgeknapt : 
s lechts twee leden gingen ver lo
ren, dach zeven nieuwe konden in-
geschre 'en worden. 

STENE 
GEBOORTE 

Bij Norbert Mi lh en Simonne Bau-
ters werd op 22 december de fa
mi l ie vergroot met een dochter t je 
Inge. Proficiat ! 

SINT-ANDRIES 
NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op vr i jdag 12 januari houden w e 
onze nieuwjaarsrecept ie in het Ja
gershof om 20 u. 15. Het bestuur 
rekent er vast op al onze leden bij 
deze gelegenheid to t gast te zul len 
hebben. Tevens geldt deze u i tnodi 
ging voor al onze vr ienden van de 
afdel ingen van Groot-Brugge, en 
voor al deze die met ons s impat i -
seren en met ons nader kennis 
w i l len maken. A ls gastspreker komt 
senator Guido Van In. 
LIDKAARTEN 1973 

De vern ieuwing van de lidkaar-
ten 1973 is achter de rug. Het suk
ses is vo l led ig . Meer nog we had
den het genoegen veer t ien n ieuwe 
leden te mogen inschr i jven. Het be
stuur dankt onze leden voor het 
goede onthaal dat we overal geno
ten hebben. 

WERVH< 
ONTMOETING TUSSEN VRIENDEN 

Daarom hebben w i j een mossel 
maalt i jd gepland op zaterdag 11 fe
bruari 1973 om 20 u. in het b ierhuis 
Sultan, St. Maartensplein Wervrk. 
Deelname in de kosten : 50 fr., kirv 
deren 25 f r . 
GEEN GELD WEGGOOIEN 

Sluit daarom aan bij het zieken
fonds West-Flandria. Zi tdag om de 
veer t ien dagen bij Maur i ts Coud-
yzer, Magdalenastr. 75. Afgevaar
digde : Claeys Jozef, Ten Brielen-
laan 108, bi j w ie men zich kan wen-
ren buiten de normale zi tdagen, 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 staat, prijs : 
16.000 fr. 
— Offset-machine : rotaprrnt R75 ; 
39.000 fr. 
— offset-machine : Rex-Rotary : 
26.000 fr. 
Voor inlichtingen : tel. 03/30.68.36. 

— R 211 



EICENLflK ZOUDEN ONZE BOUWEN 

DUURDER MOETEN ZIjN... 

TENMINSTE VOOR WAT WIJ GEVEN 

AAN KWALITEIT EN SERVICE 

DE PRUS...? 
Kom er met- ons 

even 

over pralen 

een 
voorspoedig 
1973 

600 ARBEIDERS 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF 
KUNNEN n.v. 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
09/25.19.23 

WINTERSUGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
016/33.735 
LEUVEN 

BON 
N A A M : 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U rnij kan bieden 
— beschik met over een bouvi/grond en verzoek U mi | een 

aanbieding te doen voor 't bouwen van ri jwoning, villa-
bouw of halt open bebouwing m volgende gemeenten : 

houdt U mij ter beschikking van éen uwer afgevaardig 
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum te op .. te u 

Handtekening 
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rosser ziel de ''vooruitgang^.. 

-^/^at^iji^ 

frankfurt aan de main 
Wij verzamelden m de hoge. lange en smalle in

gangshal van het Noordstation. Daarna schoven wij 
langs de accurate kaartjesknipper naar perron 
zes. Bij de laatste trede van de pas in gebruik ge
nomen roltrap sloeg een vochtige en bijtende loind 
ons in het aangezicht. Het was zondagavond en on
gewoon stil op alle perrons. Rechts van ons steeg 
en daalde roserood neonlicht op de Martinibuiding, 
links deemsterde de avond okergeel en vaalrood 
over 'n breedopenzwaaiend veld van glimmende 
sporen, van heel ver kioam af en toe 'n zwak getoe
ter van een naderend treinstel naar ons toe. Het 
deed me denken aan de laatste gedichten van Fe
lix Timmermans, de herfst blies inderdaad op de 
hoorn en 't wierookte, niet uit het hout, maar uit 
de stille stenen stad. 

Om zesuurvijfentwintig was de trein er, een nor
se « plaataanwijzer » liep over het perron heen en 
weer, maar kon ons niet zeggen waar loij onze 
voorbehouden coupes konden vinden. Tot Keulen 
zouden wij dan maar in de gangen blijven, neerzit
tende op onze valiezen. Om halftien reden wij een 
eerste maal over de Rijn, het was een sprookjesach
tig beeld: duizenden omfloerste lampen langs de 
brede stroom, onder de bruggen lagen tientallen 
rijnhaken schouder aan schouder. Om één minuut 
vóór middernacht stapten lüij in Frankfurt uit de 
blauwe trein. Metrowerken die het hele plein tegen
over het Hauptbahnhof hadden omgewoeld, ver
plichtten ons in een wijde boog naar de Franz 
Ebertstrasse te lopen. Wij namen die boog heel 
wat te wijd, wij wisten uiteindelijk niet meer of 
het station voor of 'achter of links of rechts van 
ons achtergebleven was en toen wij de verlichte 
en met stellages opgetuigde dom in zicht hadden, 
werden wij wat wantrouwig omtrent ons oriënta
tievermogen. Wij hadden haast een halfuur gelo
pen en van een luidruchtige troep mannen die wij 
uit de dacing Wienerwald zagen puilen, hoorden 
wij dat de Franz Ebertstrasse net tegen het station 
aanliep. Wij liepen de afstand terug. Het was een 
klein hotel ivaar loe zouden logeren, aan de straat 
niet groter dan een smalle inkom met een gedien
stige receptionist-met-nachtwake. Ik ontving van 
hem de sleutels en duidde de kamers aan: de jon
gens op kamers van één, drie of vijf, de meisjes 
drie per drie en op afzonderlijke gangen, want loij 
komen uit een katholieke schoot en wij moeten 
toch zelf het oorkussen van de duivel niet spreiden. 
Terivijl ik naar de zwakke lichtreklame van een 

Turkse luchtvaartvfiaatschappij lag te kijken, sliep 
ik in, loodzwaar en diep, dieper wellicht dan het 
veld van mijn onderbeivustzijn. want ik droomde 
niet eens. 

Langs de huistelefoon werd ik gewekt, het was 
de baas zelf, hij begon met zich voor te stellen -In-
haber Schwerz- en nadien prees hij mij uitvoerig 
voor de tuchtvolle wijze waarop ik met zo'n troep 
jonge mensen van zijn gastvrijheid aan 't genieten 
was. Danke, danke, zei ik kinderlijk opgetogen, 
want het was me nooit overkomen dat ik geluk ge
wenst werd voor de tucht van mijn gevolg. Toen 
ik beneden kwam. was hier en daar al een student 
aan het ontbijt begonnen. Er stonden vaasjes met 
telkens tioee gele chrysanten op elke tafel. Inhaber 
Schwerz kwam me nog eens herhalen wat ik door 
de interfoon al had gehoord en bood me de och
tendkrant, de « Frankfurter Aïlgemeine » natuur
lijk. Uit beleefdheid alleen al, loas ik verplicht die 
krant te lezen. Het verliep nog vlot want de hele 
inhoud was de Duitse vertaling van het wereld-
nieuios dat wij de avond tevoren via de transistor
radio hadden gehoord. -Tot even na Bonn hadden 
wij nog de BRT kunnen beluisteren. Toen ik de 
krant tenslotte bij de receptie ging ophangen, liep 
het reeds tegen tienen. Net wou ik de stad intrek
ken, toen twee studenten mij terzijde namen en mij 
verhaalden hoe zij vanacht stilletjes het hotel wa
ren uitgeslopen -waarvoor zij meteen nederig ver
ontschuldiging vroegen- en hoe zij loandelend naar 
het stationsplein toe een onschuldige dancing wa
ren binnengestapt en toen ze erin waren bleek het 
eigenlijk geen echte dancing te zijn, maar een heel 
stout etablissement waar zij onmiddellijk de bie
zen wilde pakken, maar dat ging zo maar niet. zij 
moesten eerst nog het peperdure inkomgeld be
talen en toen moesten zij ook eerst nog iets drinken 
dat ze veertig marken had gekost, zodat zij nu al 
bij al mijn financiële hulp nodig hadden om niet 
verder als uitgehongerde bezitslozen te moeten 
rondzwalpen in deze onbekende stad. Ik geloofde 
oprecht dat zij te goeder trouw waren en dat zij 
bij hun thuiskomst dadelijk restitutie zouden, ditó 
gaf ik hen het geld, mij zo goed mogelijk inlevend 
in de rol van de vermanende vader. Daarna trom
melde ik de hele troep samen en zette het bezoek-
plan voor de dag uiteen. Iedereen kon kiezen waar 
hij zou heengaan: de Hauptwache, de Dom, Römer-
kaus, Goethemuseum, de winkelstraten, de reclame
bureaus, de promenade van de Main, loaar de dui

ven komen pikken uit de handen van oude nonne
tjes die er winter en zomer op de banken zitten. 
s'Middags zouden we eten in het restaurant van de 
Lufthansa bij de Hauptwache, s'avonds was er ver
zameling bij de Henningerturm, de honderd meter 
hoge biertoren in het hart van de oude stad. Ieder
een was daar stipt op post en dan trokken loij sa
men door de smalle straatjes met hier en daar een 
burgerswoning tussen de stubes in. In zo'n stube 
gingen loij aan lange en zioare houten tafels zit
ten en dronken er cider en later ook doornkaat. Een 
sjofel geklede muzikant kivam er even na ons bin
nen, wij namen hem in onze groep op en trakteer
den hem en lieten hem tenminste tienmaal na el
kaar « Tulpen uit Amsterdam » spelen, met zijn he
le lichaam sleurde hij aan de oudmodische trekzak. 
Wij geraakten er in opgewonden gesprekken met 
iedereen die zich hiertoe leende, bijvoorbeeld met 
twee mannen van middelbare leeftijd die zich als 
Oostduitsers voorstelden en met bewogenheid spra
ken over de onvrijheid in hun land en over al het 
aangename dat zij er moesten derven en dat de 
Westduitsers zo royaal in de schoot viel. Dan rie
pen wij de waard of hij eten kon opdienen. Het kon. 
Het ivaren centimetersdikke sneden gekookte ham 
met een berg zuurkool erbij en zachte plasticfles-
sen met olijfgroene mosterd die we baldadig uit
knepen op onze borden. 

Het loerd een gek en ordeloos feest. De muzikant 
en de Oostduitsers aten en dronken mee, wij be
taalden in hun plaats en trachtten hen tactvol uit 
te leggen dat zij tenslotte maar arme drommels 
loaren en dat zij best dit pretje op onze kosten kon
den meepikken. De muzikant speelde nog eens 
« Tulpen uit Amsterdam » en toen vond ik plots het 
ogenblik geschikt om met de redevoeringen te be
ginnen. Met lueidse gebaren en in een baldadig 
vervormd Duits, ziooer ik dure eden van trouw aan 
deze heerlijke stad met de honderd meter hoge bier-
toren. Ik brulde dat zo iets bij ons in "Vlaanderen 
nog altijd niet bestond en dat men er ook zo'n ham 
met mosterd niet kon eten. 

De hele stube applaudisseerde. Ook de Oostduit
sers van wie intussen een ook bovenop zijn stoel 
ging staan, wachtte tot het gejoel verstomde en dan 
in verrassend klinkend Antwerps uitriep: maar wij 
in Antiverpen hebben óók een zeer hoge toren, het 
is de boerentoren. hij is niet gevuld met bier, maar 
met geld! 

frans-jos verdoodt. 


