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ALS ROMEINSE
GENERAALTJES
Hufl staatskrisis is deze week tot het dieptepunt gevallen. Het
bedrijf dat die Belgische traditionele politiekers hebben opgevoerd In de voorbije dagen is gaan lijken op een opera-buffa.
Alleen zij zelf denken echter groot toneel te brengen. Al bij al
is het zo miezerig geworden dat men nauwelijks kan blijven
aankijken tegen het schouwspel. Een van ambitie-brandende
Leburton, die voor zijn eerste-ministerschap bereid Is het laatste
stukje socialisme van zich af te werpen ; en maar beaat-optimistisch blijft glimlachen. Een Martens die als 'n podium-redenaar in
het oude Rome nog praatsuksessen tracht te halen met « de
strafste voorstellen «, maar ijlings tussen de schermen verdwijnt als gladiator Van Eynde er zijn mond-en spierwerk tegenstelt.
In die periode moeten wij misschien best onze vergelijkingen
gaan zoeken : in het oude Rome. I\1aar dan op het einde, juist
voor de ondergang Als duistere generaals elk met hun legioen
een greep deden naar de keizerstitel
Geen oog meer voor het algemeen belang. Alleen de eigen
partij, het eigen kliekje, het eigen persoontje vooral telde nog.
Het oog op en de bekommernis voor het geheel was volledig
teloorgegaan. Zij vochten om kortstondig baas te spelen over de
decadente glans van het oude Rome zonder te beseffen dat de
barbaren dit uitgeholde imperium gingen omverwerpen en al die
hooggevederde generaaltjes en politiekers tot historische mist
zouden maken.
Partijschap, groepjesgeest en eigenbelang. Wie kan iets anders zien achter al de holle verklaringen die deze week werden
weggegeven. Achter het spel van loven en bieden. Centen voor
het vrij. Centen voor het officieel. Onderwijs valt bijna weg bij
dit alles.. Benoemingen hier, verzekerde meerderheden daar.
Opbod, afbod met steeds een schuine blik achterwaarts naar het
eigen elektorale legioen waarop de persoonlijke — al of met
echte — machtspositie moet blijven steunen. Wie wat gehaaid
is in dit Belgisch politiek schouwspel kan er eens over grinniken. Soms vraagt men zich af wat effekt dit alles moet geven
op jonge mensen. Men klaagt immers over de politieke onverschilligheid van de jeugd.
Als men als Vlaams-nationalist niet meer kon hopen dat tegen
die Belgische warboel en ontbindingsverschijnseien een Vlaamse tegenreaktie zich bevrijdend zal kunnen loswerken dan zou
men bij dit pietluttig gedoe van Belgische partijgeneraaltjes het
Leon Bloy nazeggen « Heer, laat nu de kozakken konven ».

waiter luyten.

« nit vel mer an toettevoegen »

een maot voor niets
Hel ziet er meer en meer naar uit dat de regeringskrisis een maat voor
mets zal worden
Terecht oordeelde de CVP wanneer ze de regering-Eyskens deed vallen
dat het geen zin had steeds toegevingen te doen zonder dat de oplossing
van het gemeenschapsvraagstuk in dit land ook maar een stap vorderde
in de zin van stevige nieuv/e strukturen.
De heer Eyskens die iedereen en zichzelf had pogen te misleiden als hij
maar aan het bewind bleef schoot er zijn aanbeden job bij in. Het heet
thans dat hij verbitterd zit te kniezen Is hij ooit anders dan verbitterd
geweest, tenzij hij eerste-minister was ?
Wie ontfermt zich over hem ?
De man in wiens handen deze knappe doch willoze intellektueel een
slaafs werktuig was, de heer Jos Van Eynde
Wie nog twijfelde over de schepper van het grondwettelijk wangedrocht dat de heer Eyskens ter wereld bracht, die weet thans waar de
geestelijke vader zit.

Wat een veelhoofdige partij de
CVP 18 IS thans weer duidelijk ge
bleken In de doolhof van hun strategische en taktische spelletjes,
waar sommige politici maar niet
kunnen leven, werd eerst de sterke man De Saeger de laan uitgestuurd en krijgt de jonge voorzitter Wilfned Martens thans harde

Mappen
En dat juist omdat de heer Martens toch nog ergens konsekwent
wil blijven én met de CVP politiek
die de regering Eyskens deed vallen en met het jongste CVP kongresprogrammma dat het VU-programma in zake federalisme ten
dele overnam

acw-krant "het volk"

Zo'n terugblik in de huidige situatie bewijst
maar eens hoe eindeloos groot dat volksbedrog
in Vlaanderen toch geweest is via zulke « dompers »-penerïdders. Geniet van het onderstaande Schildwachtstukje van 1965. En bedenk dan
« Nu geeft de CVP, « de sterkste partij », het
eerste-ministerschap zo maar af >.

tegen samengaan met de pvv
tegen een socialistisch e eerste-minister
« WIJ schrijven dit artikel niet voor de categorie der dwarsdrijvers, die in het Vlaamse land
voor de Volksunie stemmen zoals de Waalse
dwardrijvers communist stemmen Maar wij
denken met weemoed aan de goede Vlaamsgezinden, die de vergissing begaan voor de
Volksunie te stemmen, in de waan dat stem
men voor een extremistische partij het Vlaamse
belang dient en de Vlaamse verwezenlijkingen
kan versnellen.
Ten eerste, elk belangrijk stemmenverlies van
de CVP — doel dat de Volksunie wil bereiken —
kan alleen voor gevolg hebben, dat de BSP de
sterkste partij van het land wordt
met het
fataal gevolg, dat er een socialistische eerste
minister zou komen, hetzij In bondgenootschap

Daarom is ook de heer LebuN
ton voor hen aanvaaidbcar eender
of hij Nederlands kent of niet
Daarom kan de Voer een Brussels statuut krijgen en verfransen.
Men kan toch dp schijn redden
dooi in teorie dezelfde mogelijkheden te scheppen in de streek
van Komen en zelfs van Moesk.oen.
De Walen zullen er door hun klassieke angstaanjagerij huisbeschadiging en broodioof wel voor zorgen dat de Vlamingen die zich met
willoos laten verfransen het ook
tegen hun wil zullen dof>n
Heeft men het schandalig feit
met beleefd dat de Waalse politici
uit die streek, die eeist moord en
brand schreeuwden omwille van
meer faciliteiten die men in Komen wou opdiingen thans ais bi|
toverslag akkoord zijn met die faciliteiten
Waarom

belangrijke wending?
Het is soms toch goed kranten bij te houden. Al is het maar om de schijnheiligheid van
sommigen te ontmaskeren. Delven we daar nu
uit onze knipselverzamelingen een gloeiend antiVolksunie-artikel op. Het dateert uit april 1965.
Aan de argeloze Vlamingen die het zouden wagen om Volksunie te stemmen voorspelt schildwacht Van Cauwelaert de grootste rampen voor
Vlaanderen als er een socialistische eersteminister komt. En de Volksunie krijgt zelfs vuile
vegen omdat de PVV toevallig ook in de oppositie zat samen met de VU-verkozenen.

In de CVP is er klaarblij'<eli}!c
een negatief bondgenootschap tussen degenen die de verkiezingen
vrezen, omdat ze hetzij een rand»
zetel beletten hetzij ze de leeftijdsgrens overschreden en degenen die zich geroepen voelen tot
het ministerschap Een ministerschap dat ze zo vlug mogelijk willen eender met wie en eender met
welk programma
de bloeazuigers
van hun paitij

met de PVV, hetzij in bondgenootschap met de
CVP Kan men veronderstellen dat een eerste
minister die afhankelijk zou zijn van de socia
listische partij, voor het Vlaams rechtsherstel
een betere oplossing zou zijn dan een Vlaamse
CVP-eerste minister '
WIJ begrijpen niet hoe de mensen van de
Volksunie met sidderen van ongerustheid, wan
neer zij bedenken dat zij inzake de grondwetsherziening in gezelschap zijn van de PVV en bepaaldelijk van de Brusselse Liberalen, om zich
te verzetten tegen het ontworpen artikel 3bis
en het artikel 38bis van de toekomstige Grond
wet Het feit, dat ze in dat gezelschap verkeren
zou hen toch moeten doen veronderstellen en
raden dat ze op het verkeerde spoor zijn ' •.

'

Omdat hen duidelijk toegezegd 13,
)ok door Vlaamse politici, dat de
/laamse scholen er toch met zulen komen in Komen doch da
Franse wel in de Voerstreek
Het lubben is een traditionela
vermakelijkheid in het Belgenland
als men de Vlaamse Frederik vast
heeft Terwijl socialistische eunuchen hem stevig gebonden houden
kunnen hun Waalse partijgenoten
cinisch hun werk doen
Ook voor de gewesten is geen
behoorlijke programmering van de
bevoegdheden meer nodig
Het
enige waarop het schijnt aan te
komen is Brussel te sparen en te
bevoordelen door deze stad een
gelijkwaardig statuut te geven met
twee landsdelen Men mag dan al
tegen het federalisme zijn men bereidt er dan toch een misvormd
voor met drie waar de Vlaamse
meerderheid haar traditionele rol
van mindeiheid kan voortzenen

(lees door biz 3)
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Super ESKAM DISCOUNT aanbiedingen bij

Succes Kleding MEYERS-NIEL
Sveciaol voor kinderen is er eclit KOOP te doen
VANAF HEDEN TOT ZOLANG DE VOORRAAD STREKT ! !
DAMESBLOEZEN

DAMESPULL'S
799 - 899 F

NU

NU

200 - 399 F

200 F

ROKKEN
DAMES

399 F

en
MEISJES

Honderden stuks keus

Honderden stuks keus

DAMESRECENMANTELS

DAIRIES TAILLEURS

2495 - 1995 NU

2995 F NU

500

F

Honderden stuks keus

4250 F NU

1500

F

DAMES BROEKPAKKEN
DIOLEN : 1495 NU

DAMES 2 STUKS Diolen

TERGAL

1400

F

500 F
750 F

Honderden stuks
KINDEREN
MEISJESMANTELS
alle maten van 4 tot 14 jaar

500 F
750 F

NU UIT TE KIEZEN :

500 F

1500 F

MEISjESVESTEN
995 F

750 F

500 F

NU

VOLLE REKKEN

EEN MASSA LAATSTE NIEUWE MODELLEN : NU

175 - 300 - 500 en 750 F
ALLE MATEN - Ie KWALITEIT
WAARDE : 3995 - 4950 F NU

1800 F

BLAZERS SHETLAND
blauw en groen
JONGENS EN MEISJES

NU

300 F
AARTSELAAR

BAAN 1 bis

Volle rekken uit te kiezen aan

SUPER D I O L E N
HERENBROEKEN
gevoerd tot de knie
waarde 1195 F

ALLE MATEN
HEREN PARDESSUS
nieuwste model
2495 F
NU

1250 F

NU

P

en
695 F

500 F

JAGERS LODEN HEREN
Kort model

NÜ

695 F

1500 F

MEISJES C O L L A N T S
DU PARC en
SKY BROEKEN
NU

100 F

OOK KOMMUNIEMATEN
jONCENSKOSTUUMS
van 14 tot 16 jaar
1995 - 2495 F

750 F
1000 F

NU MOET
U
KOMEN ZIEN

Eskam Discount Festival bij

SPOORV'EG

Open
alle werkdagen
van 9 tot 20 uur

NIEL
RUIME PARKING

2 0 0

de beste koopjes gaan eerst weg !

^-ï NIKLAAS
*TEMSE

MEYERS

massale keus

Denk eraan :

BOOM«

-ANTWERPEN

^^^^m

DAMESBROEKEN

NU
EN

1800 en 2500 F

RESTAURANT
.LINDENBOS

1500 F

2995 F

HONDERDEN LUXE HERENKOSTUUMS

NU

F
F

Maten 38 - 40 - 42

NU

MEISJESKLEEDjES

HERENKOSTUUMS

500
750

NOG PRACHTIGE
DAMESMANTELS

NU

6 tot 14 jaar

250 F
300 F

995 NU
1495 NU

VOLLE REKKEN
DAMESKLEEDJES

2995 F

JONGENSPARDESSUS

KINDERBLOEZEN
EN

250 F
500 F

DAMES T A I L L E U R S
laatste nieuwe modellen

PRACHTIGE

NU

DAMESCILLETS

Honderden stuks keus

F
1500 F

NU

Hier hebt U enkele voorbeelden

700 F

2495 - 2995 F

Maten 38 - 40 - 42

NU
EN

KOM NIET TE LAAT.

Zaterdags tot

Succes Kleding

MEYERS
A. De Langlestroot 4-10 Niel

18 uur.

DE GROTE

MODESPECIALIST
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staatscrisis

De zich-staatslieden-noemende Belgen van de drie traditionele partijen
geraken steeds meer verward in het kluwen dat zij zelf geschapen hebben.
Hoe langer de onderhandelingen duren hoe minder overzichtelijk de hele
zaak dreigt te worden. Niemand weet blijkbaar nog welk probleem hij bij
welk eind vastheeft. Zal alleen de knipschaar van parlementsontbinding
en verschuiving naar echte federalistische oplossingen dit staatje nog
kunnen bevrijden uit het pietluttig gedoe waardoor het overwoekerd wordt?

Dinsdag 2 januari
•|*r Met BSP-partijbureau reageert op
de CVP-eisen op onderwijsvlak. De
schoolpaktkommissie moet deze
problemen verder bespreken volgens de socialisten. Zij moeten
niet voorafgaandelijk uitgestippeld
in het regeerakkoord.
iK Bij een nieuwjaarsreceptie op
zijn ministerie laat Jos De Saeger
horen dat nieuwe horizonten («haute finance») hem wenken. Hij zou
de politiek verlaten.
-k Via haar voorzitter Nothomb
wordt de franstalige CVP lastig.
Deze parasietpartij wil uitbreiding
van Brussel en een gelijk statuut
voor Brussel als derde macht tussen Vlaanderen en Wallonië.

Woensdag 3 januari
•k Bij het doorpeilen van de politieke mist wordt aan financiëe profetieën gedaan. De onderhandelaars
krijgen een begrotingsvooruitzicht
van minister Vlerick. De CVP beweert dat haar schooleisen geen
nieuwe financiële lasten zouden
meebrengen. Ondertussen
gaan
echter de pronostieken, volgens de
politieke instelling van de zegslieden, van 4 miljard naar 12 miljard
meer uitgaven In deze sektor. En
Vlerick beweert reeds nu 2,5 miljard te kort te zullen komen voor
1973.
•Ar Waar de Vlaming in elk geval
zal betalen is bij de verdeling van
de streekkredieten. De drie partijen sloten een overeenkomst
waarbij Vlaanderen met 57% van
de rijksbevolking en 60% van de
aankomende jeugd (en bijgevolg
tewerkstellingsnood) gedurende de
volgende 10 jaar slechts 50% van
de voorziene miljarden zal krijgen.

Donderdag 4 januari
iK Vandaag kruipt elk in eigen hoek.
De drie traditionelen vergaderen in
hun parlementsfrakties om verslag
uit te brengen over de onderhandelingen tot regeringsvorming.
i^ BSP-opperhoofd Leburton krijgt
nog geen BSP-tegenstand op zijn
ambitie naar het eerste-ministerschap. Nochtans enkele arrondis-

sementen beginnen voorbehoud te
maken rond de CVP-schoolelsen.
•k Bij de PVV staat het licht op
groen. De onuitgesproken leuze
« Zo rap mogelijk in de regering
en met zoveel mogelijk ministers ».

9.
10.
11.
13.
15.
17.

20.

•k Op een RTB-uitzending blijft Leburton de prijs halen van de nietszeggendheid. (Sommige joernalisten spreken van • Edmond Ie menteur •>) en van de zelfingenomenheid. Een voorbeeld : « Het ergste
is te vrezen voor het land als ik
zou mislukken •.
k De PVV vraagt dat garanties worden gegeven dat de regering zou
voortduren tot het einde van de
legislatuur in 1975. De ministerpret
moet wat duren.

•k In Steenokkerzeel waar de CVP
vergadert schijnt het er woeliger
aan toe te zijn gegaan. Martens
poogt het hoogste podium te beklimmen met zijn eis voor « nieuwe grondwetsherziening » om de
Staat diepgaander te hervormen.
De ziel van het kind wordt heiblinkend opgepoetst met de eis
« gelijkheid voor het vrij onderwijs op alle vlakken ».

k 48ste dag van de krisis. « Werkgroepen » vergaderden zonder dat
dit veel ruchtbaarheid krijgt over
de knelpunten : kultuurautonomie,
Brussel, onderwijs. Leburton laat
aan de drie partijen de teksten
ronddelen voor de «tweede lezing»
die dinsdag zal gehouden worden.

k: Met zijn Waalse CVP voegt
Nothomb bij de vorige anti-Vlaamse
oorlogsverklaringen er nog bij :
« geen splitsing van het kiesarrondissement Brussel ». Machtens, de
BSP-franskiljon met de Vlaamse
naam, zegt even fel hetzelfde op
de BSP-bijeenkomst.

k: BSP-rimpelingen verschijnen aan
het oppervlak. De arr. Antwerpen
en Thuin vrezen dat te grote
schooltoegevingen van de BSP
rampzalig zouden kunnen zijn bij
verkiezingen. De federatie Thuin
zegt radikaal : • De BSP moet in
de oppositie ».

Vrijdag 5 januari

•k Van een heftige strijd binnen
de CVP dringen via kranten zeer
scherpe echos naar buiten.

•k De dag van wat in de pers genoemd wordt : « Het incident ». Bij
de voortzetting van de besprekingen gaan Van Audenhove en Van
Eynde in het offensief. Zij vragen
Martens de juiste toedracht over
zijn • noodzakelijke nieuwe grondwetsherziening ». Zijn « vriend •
Nothomb geeft de Vlaamse CVP de
genadeslag met er aan toe te voegen « dan willen wij Waalse CVP
zelfs niet in de regering ». Martens moet terugkrabbelen over de
ganse lijn.

Maandag 8 januar4

•k Als « lopende zaak » wordt ondertussen dan de benzineprijs nog
maar eens verhoogd met 20 et.

Dinsdag 9 januari
•k De zogenaamde « tweede lezing » vordert maar hortend en
stotend. Men geraakt akkoord dat
men eigenlijk over weinig essentiële zaken akkoord is. De schoolprobleemwerkgroep is niet klaar gekomen. Uitstel dus. Wel haalt de
PVV het met haar standpunt dat
2/3 meerderheid zal nodig zijn
(dus PVV-stemmen) voor alle uitvoeringswetten op de gewestvorming. De PVV wil : langer dansen
dan één zomer.
k: Op haar nieuwjaarsreceptie houden CVP en PSC hun schijnheiligheid nog eens hoog. Martens is
mild met Vlaamse centen als hij
sterk de Vlaamse solidariteit beklemtoont met het minder welvarende Wallonië. Ook daar de lijmpolitiek met andermans centen.

Woensdag 10 januari
k De schijnvrede «onder Invloed*
van de nieuwjaarsreceptie tussen
CVP en PSC is reeds verbroken.
De partij met het dubbele gezicht
(Nothomb-Martens) is de oorzaak
dat de onderhandelingen niet kut>nen worden voortgezet. Nothomb
met de kleine partij en de grot»
arrogantie blijft op zijn anti-Vlaanv
se Brusselstellingen. De CVP kan
moeilijk zelfmoord plegen.
•k Komen er verkiezingen ? Of een
nieuwe c^;« ledige. De naam
Eyskens wordt zelfs genoemd. Boi*dewijn ontving hem ten paleize.
k Het regeringsvormingswater is
onpeilbaar duister geworden. Er is
meer kwik in de Belgische vis dan
in de Belgische politiek.

een maat voor niets
(vervolg van blz 1)
Of de BSP nu vulgair volksverraad pleegt of niet, dat heeft voor
hen geen belang, als de machtsposities maar gehandhaafd blijven
naast de kumuls, ten koste van alles wat men maar wil.
Het enige waar deze volksverraders bang voor zijn is dat ze hun
triestig en schaamteloos spel alleen zouden moeten spelen.
Daarom moet de Vlaamse CVP
mee door de knieën.
Met de heer Eyskens was dit
een koud kunstje. De heer Van Eynde vindt echter dat ook Wilfried
Martens deze klassieke CVP-rol
moet leren.

fier

Daarvoor heeft hij al de P W
gemobiliseerd, die al lang vergaten is dat de BSP nooit van een
drieledige regering wilde weten.
Daarvoor zal hij de overtalrijke
ministrabelen in de CVP mobiliseren.
Zo de CVP andermaal roemloos
zou ten onder gaan aan het BSPspelletje zou dit de voorbode zijn
van hun roemloze ondergang bi|
de volgende verkiezingen.
Het is thans het ogenblik om de
BSP met hun volksverraad alleen
te laten staan en er de gevo^
gen van te laten dragen. Alleen.
Of ze nu schuimbekken of niet.

wim jorisservj

HOC fiier

•yt De VU stelt In een uitgebreide
tekst dat de grondwetsherziening
duidelijk is mislukt en dat nieuwe
verkiezingen de weg moeten openen naar de federalistische oplossing.
if Leburton poetst de BSP-verkiezingsbeloften op en spreekt van 10
maanden legerdienst.

Weekeind 6-7 januari.

m

•k Périn stookt het vuurtje van de
« meer radikalisme » konkurrentie
nog wat hoger onder de teergevoelige voeten van de Waalse BSt* en
P W . Hij verklaart zich ook ak-

TOP - 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

koord over samensmelting van kultuurraden en gewestraden.

Walter Jaspers (Hombeek) :
Joos Somers {St. Katelijne-Waver) :
Jef Oaerts (Genk) :
Joris De Ruyter (St. Joris-Winge) i
Herman De Kegel (Ninove) :
Frans Van Oessei (Nijlen) '
Albert Aendenboom (St. Niklaas) s
Joris Depré (Tervuren) :
Huguette Ingelaere (Gent) :
Dr. Croquey (Geetbets) :
Jacqueline De Gaster (Ledeberg) ;
Swat Van Houtven (Oud-Turnhout) :
Cis Mauwelaerts (Duffel) :
Jef Vinex (Erps-Kwerps) :
Romain Bogaerts (Dworp) :
Ferre De Beuckelaer (Kontich):
Jan Caudron (Aalst) :
Jan Peeters (Hoboken) :
Herman Verslype (Tielt) :
Julien Braeckeveldt (Aalter) :
Roger Dirick (Vichte) :
J, Mylemans (Lier) :
AUons Van Holderbeke (Waarschoot) i

118
113
60
53
43
39
23
23
22
20
19
19
16
IS
15
15
14
14
14
13
13
13
13

abonnementenslag
wordt lawine
In deze sneeuwloze winter heeft zich in Vlaanderen a|.
vast één lawine voorgedaan. Honderden nieuwe « WIJ »
abonnees kwamen deze week — de beste tot nu toe —
massaal op ons sekretariaat binnengestormd.
De grote twee Jaspers-Somers bliezen even uit maai
hun achtervolgers rukten onverminderd op naar de top.
Wij hebben de Top-20 van vorig jaar naast ons liggen,
toen prijkte Joris Depré bovenaan met 38 abonnees, met
dit cijfer zou hij vandaag op de... 7de plaats staan.
Sterke aandringers zijn ongetwijfeld Jef Olaerts, die
met 60 naar de derde plaats oprukt, Frans Van Dessel,
Jan Caudron en Ferre De Beuckelaer. In deze Top-20 dondert het arrondissement Mechelen er met zijn vijf vertegenwoordigers opgebreideld op los en ook de arron-

dissementen Leuven en Gent beschikken elk over vlor
enorme « WIJ «-dreuners.
Wellicht wordt dit de meest overrompelende abonnementenslag aller tijden zodat, wanneer de eerste lenteregens onze vurigste wervers zullen afkoelen, alle be*
staande rekords zullen verbrijzeld zijn. Maar dat
duurt nog wel een tijdje want... in deze tijd van regeringscrisis is het meer dan ooit aktie geblazen.
Vergeet niet : met « Wij » wordt de kracht van ds
leeuw sterker en krijgen de kleurpartijen — of wat er
nog van overschiet — enkele rimpels meer in het bange
voorhoofd.
Hou de lawine nog effe aan voor de lenteregen komt I

-WIJ . M 1-1W1

de vorsten
yan brugge...
Terwijt Groot-Brugge met alle geweld in het A-fonds van
het Gemeentefonds wit terecht
komen, omdat
het stadsbestuur (CVP) de financiële toestand niet meer de baas kan
(het blijkt dat de bodem van
de stadskas te zien is) viert de
dorpspoiitiek er hoogtij. De
meerderheid — die overigens
alle rekords breekt met de ontvangsten ten stadhuize — is
vooral gebeten op de één
vrouw en vijf man sterke VUoppositie, die haar kontroletaak
ernstig opvat en om snedige
vragen en « ambetante » interpellaties niet verlegen zit. De
overige oppositiepartijen (BSP
en 1 PVV-er] bestaan eenvoudig niet : sinds de Van Ackers
in de wetstraat huizen en oudgediende Verstappen buiten gewalsd werd
beschikken de
Brugse socialisten over geen
woordvoerder meer en knikken
ze maar. Kennelijk koesteren ze
nog steeds de droom, ooit eens
met een [verminderde) CVP
een schepenkollege te vormen
(zoals in de Westvlaamse deputatie). Het zit er dan ook bij
elke gemeenteraad bovenarms
op, wat niet belet dat de CVP
gretig gebruik maakt van VUvoorstellen, om die later over
te nemen en als eigen initiatieven aan de man te brengen...
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KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK
Door het Dosfelinstituut wordt een kadervormingscyclus georganiseerd voor politieke kaderleden.
Deze cyclus loopt over 6 lessen en is gratis. Men zal vooral werken via zelf-actlviteit van de deelnemers.
Hieronder reeds enkele definitieve data :
ARR. ST.-NIKLAAS EN DENDERMONDE
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, Vijverstraat 14, Tielt.
ARR. lEPER EN KORTRIJK
7 april, 14 april, 5 mei.
Lokaal « 1302 », Kortrijk.
Inlichtingen : Vande Wattijne, Koning Leopold ll-laan 35, Kortrijk. Tel. 056/115.94.
ARR. AALST EN MECHELEN
Kursussen vangen aan in september 1973.

Edmond Leburton, de zwaarlijvige uit Waremme, heeft zich de
jongste tijd zozeer op de voorgrond geschoven, dat zijn brede rug
het uitzicht belemmert op een aantal merkwaardige gebeurtenissen,
waarvan België zelfs in krizistijd niet gespeend blijft. Zo betreuren
wij het hartsgrondig, dat de Jacquerie die zich momenteel op onze
bloedeigen vaderlandse bodem afspeelt, door de grote media al te
zeer wordt verwaarloosd. Terwijl de joernalisten van de ene onderhandeling naar de andere en de politiekers van de eerste naar de
tweede lezing hollen, woedde overal elders in het land een onverbiddelijke strijd die in het nieuws nauwelijks aan zijn trekken komt.
Ons geliefd België, klein van oppervlakte maar groot door zijn
roemrijke geschiedenis, wordt in twee onverzoenlijke kampen verdeeld door het gevecht rond Jackpot, de Eenarmige Bandiet.
Jackpot was oorspronkelijk, zoals aardappelen en kauwgummi,
een bijdrage van de Nieuwe Wereld aan onze aloude beschaving.
Zijn invoer bracht een grondige wijziging in ons leefpatroon. Da
verschijning van de Eenarmige Bandiet betekende noch min noch
meer dan de mekanisatie van de speeldrift, die sinds eeuwen een
kenmerk is zowel van onze Germaanse als van onze Gallische
gewesten. Met Jackpot deed een laattijdige Industriële
revolutie
haar triomfantelijke intocht in onze estaminets. Waar vorige geslachten slechts na urenlang labeur aan vogelpik of pitjesbak een
noemenswaardig deel van het zuurgewonnen Inkomen konden verspelen, daar herleidde Jackpot de hele procedure van het faljiet
tot een simpele mekanische handeling. Wij zijn de eerste generatie
die het betwistbare voorrecht geniet om zich van haar zakgeld te
ontdoen mits een krachtige armbeweging aan een handle.
Zoals zo vaak in het verleden bewees poor little Belgium ook
ditmaal, dat het van niemand lessen heeft te ontvangen ; zelfs niet
van de grote industriële natie overthere. In luttele jaren ontstond
op eigen vaderlandse bodem een bloeiende Jackpotnijverheid die
— als we de UBA (Unie van de Belgische Automatenbranche) mogen geloven — door vierduizend nijvere handen produkten laat
vervaardigen die de vergelijking doorstaan met het beste van wat
Las Vegas te bieden heeft.

...en hun
narren
De Brugse pers is echter
objektief, behalve een reklameweekblad waar de personenkultus ten gunste van de CVP
letterlijk de spuitgaten uitloopt.
Indien het zo voortgaat zal de
scribent in kwestie een averechts effekt bereiken. Dezer
dagen beging hij trouwens een
blunder van formaat door alle
frakties behalve de VU (met
uitdrukkelijk verzoek onze fraktie niet te verwittigen, wat
echter
wel
gebeurde
door
raadsleden die het met deze
diskriminatie niet eens waren)
op de opening van een zgn,
pershuis uit te nodigen. De man
in kwestie is voorzitter van de
persbond en sekretaris van ene
kaaskonfrerie, die een gerestaureerde kapel als clubhuis heeft
afgehuurd en er de persbond
zou laten vergaderen. De persbond zelf wist echter van toeten noch blazen en hoorde tot
zijn stomme verbazing, dat hij
een eigen lokaal rijker geworden was. De perslui namen dat
echter niet zodat het pershuls
in kaashuis veranderde. Toen
het schepenkollege vernam dat
de VU niet was uitgenodigd en
gezien de verwarring bij de
journalisten, droop het haastig
af en viel de hele inhuldiging
in het nog steeds niet volledig
gezuiverde reiewater. In een
kommentaar achteraf kraakte
het Brugs Handelsblad deze petieterige
cioche-merle-historie
als volgt : « Uit de soms gespannen situaties al dadelijk
konkluderen dat de frakties als
kat en hond tegenover mekaar
staan en, voortdurend op deze
simplistische
konklusie,
dit
idee als dusdanig ook naar
buiten uit willen dragen getuigt enkel van een onthutsende naïviteit en verregaande
kortzichtigheid
of
van een
kruiperige poging tot vleierei >.
De CVP-top Brugge zal dus naar
snuggerder vleiers moeten uitzien, wat niet gemakkelijk is
voor wie zich met hofnarren
en vleiers omringt...

•

Ook te Oostende waren de VU-Jongeren tijdens de kerstdagen
aktief, in het kader voor amnestie.
Op kerstnacht stonden zij met de reeds bekende kruisen aan de
St Petrus en Pauluskerk pamfletten uit te delen, tot grote ergernis van ex-minister Vanden Boeynants die, de nachtmis had
bijgewoond.
De 25ste december, kerstdag zelf, werd er 's namiddags een
wandeling gemaakt langs de zeedijk en door de bijzonderste
straten van Oostende.

engels 2e taal
Volgens inlichtingen door de Minister van Nationale Opvoeding
verschaft aan senator Jorissen als antwoord op een vraag stijgt
het aantal leerlingen dat Engels als 2de taal volgt per jaar met
ongeveer 2.000, ziehier de cijfers voor het vrij onderwijs, Nederlandse sektor :
Schooljaar
69-70
1.216 Engels
125.069 Frans
Schooljaar
70-71 3.108 Engels
126.094 Frans
Schooljaar
71-72 5.296 Engels
129.820 Frans
Schooljaar
72-73
7.359 Engels
131.105 Frans
Er dient rekening mee gehouden dat men slechts sinds 4 jaar
Engels als 2de taal kan volgen. Pas binnen 2 jaar zullen -ook de
twee hoogste studiejaren in de cijfers weerspiegeld worden. Het
percentage dat thans wat hoger ligt dans 5 p.c. zal daar normaal
ongeveer 8 p.c. bedragen.
Ook in de gemeentelijke en provinciale scholen stijgt het aantal
leerlingen met Engels als tweede taal van jaar tot jaar.
Hierbij de cijfers :
69-70 : 33 Engels
2.533 Frans
70-71 : 37 Engels
2.572 Frans
71-72 : 155 Engels
2.884 Frans
72-73 : 616 Engels
4.683 Frans
In deze tak van het middelbaar onderwijs volgen deze ongeveer
12 pc. van de leerlingen Engels als 2de taal. Te noteren valt de
sterke stijging het jongste jaar, vooral in de gemeentelijke scholen
van het Antwerpse (thans 427 leerlingen). Voor het officieel onderwijs werden de cijfers nog niet bekend gemaakt.

en de vierde taal
Voor de vierde taal kan men thans kiezen tussen Duits, Spaans,
Italiaans en Russisch. Meestal wordt Duits genomen. In de rijksscholen volgen te Genk 7 leerlingen het Italiaans als 4de taal, te
Gent en te Kapellen 17 leerlingen het Russisch, terwijl het Spaans
meer bijval kent en door 340 leerlingen gevolgd wordt, vooral in
het Antwerpse en het Brusselse, doch ook te Gent, Genk, Oostende, Kortrijk, Knokke en Diksmuide.
In het vrij onderwijs volgt iedereen Duits als 4de taal. Dit is ook
zo in het provinciaal en gemeentelijk middelbaar onderwijs. Alleen
in het gemeentelijk Lyceum te Borgerhout zijn er 6 leerlingen die
Spaans volgen.

De Staat dacht er het zijne van. In principe verbiedt hij alle gokspelen, maar in feite legde hij zich geredelijk bij de nieuwe situatie
neer, daar deze hem de mogelijkheid verschafte om eerst 50.000 fr
(sinds 1963) en later 100.000 fr belasting per Jackpot te Innen. In
die omstandigheden verzuimde hij profijtelijk zijn plicht, de goklust
van z'n onderdanen aan banden te leggen.
Niet alle openbare besturen echter zijn met gouden ketens vastgeklonken aan de Eenarmige Bandiet. Met name de gemeentebesturen zagen met enig spijt, hoe tot onder het luikend oog van de
veldwachter omvangrijke sommen van eigenaar veranderden zonder dat de gemeentekas daar op enigerlei wijze beter van werd.
Dit verklaard meteen dat de strijd, die thans tegen Jackpot wordt
gevoerd, vooral een strijd van gemeentenaren is.
Rest ons nog te vertellen, hoe het tot de Jackerle gekomen is.
Wonder boven wonder was het te Brussel, en dan nog door het
FDF, dat de oorlog verklaard werd aan de Eenarmige Bandiet. De
achtbare FDF-heer Defosset diende midden 1972 een wetsvoorstel
in, waarbij Jackpot ongenadig niet alleen uit de hoofdstad maar uit
gans het Rijk verbannen werd.
Het kan wellicht enige verbazing wekken dat een in zijn carcan
opgesloten en door het imperialistische Vlaanderen verdrukte pövre
Brusseleer tijd en gelegenheid vond voor andere dingen dan de
strijd om het eigen vege lijf. Of moeten wij ootmoedig erkennen
dat aan de leiding van het FDF mannen staan met een verheven
opvatting van hun politiek mandaat ? Minute papilion, om het in
de taal van Defosset te zeggen. Daar verschijnt ten tonele de heer
John Maes, advokaat-raadgever van de Unie van de Belgische Automatenbranche. Daarenboven in hoogsteigen persoon gekoöpteerd
senator van de Brusselse PSC. En tenslotte voorzitter van de
Senaatskommissie voor Financies.
Ge ziet van hier hoe die Brusselse ettekees lag te stinken vlak
onder de neus van Defosset. Te meer daar John Maes ook nog
arrondissementeel penningmeester is, weeral eens van de Brusselse PSC.
Enfin, de rest kunt ge raden. Brussel Vlaams, ga jamais et Jackpot hors du pays. Van Brussel sloeg de Jacquerie over naar Wallonië. Het nederige Waha In de diepte van de Ardenner wouden,
het trotse Luik aan de oevers van de Maas en kort nadien Gent.
Aalst, Hasselt en noem maar op : overal werd Jackpot, onder het
geweeklaag van de goklustigen en het gejuich van de serieuze
belotters onverbiddelijk uit de drankslijterijen
geweerd.
Moraal van het verhaal ? Voor éénmaal geven we Defosset, welke
ook zijn heimelijke bedoelingen geweest zijn, tien op tien en een
plaats vooruit. We hebben het altijd maar een trieste zaak gevonden, mensen bezig te zien met het offeren van hun geld aan een
gehandikapte stofzuiger. In de Brusselse PSC zijn ze overigens zo
goed voorzien van Bandieten, dat het op de Eenarmige wel niet zal
steken.

dio genes.
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d'hoppe terug noar
Vlaanderen
Bijna een jaar geleden klonken de hamerslagen van onze kamerleden
Mik Babyion en Luk Van Steenkiste door de mistige februarilucht toen zij
na alle vruchteloze paperasserij zelf begonnen met de afbraak van de
franstalige, eentalig onwettelijke, wegwijzers te Vloesberg en vooral in
het Vlaamse gehucht d'Hoppe van deze Henegouwse gemeente Het is
blijven naklinken in de oren en het slecht geweten van Van Elslande die
In zijn recente nieuwjaarsbrief nog venijnig deed over dit gebeuren Hij
vergat dat hijzelf als fraktieleider van de CVP jarenlang over deze taalwetovertredingen had gezwegen .

d'hoppe connais-pas
Het 18 nodig dat op deze zaak
eens opnieuw gehamerd wordt
BIJ het ganse gepalaber over de
Voerstreek en Komen MoesUroen
is inderdaad al te opzichtig gezvie
gen over d Hoppe Vloesberg Edin
gen Mark, om nog maar van de
Platdietse streek te zwijgen met
haar meer dan 20 000 Limburgse
Vlamingen Bij de CVP voorstellen
tot afschaffing van de faciliteiten
op de taalgrens uitgezonderd dan
in de Voer en het Komense werd
zelfs gewoon voorbijgegaan aan
het bestaan van dit probleem Be
ter kon weer met bewezen wat
Wim Jorissen onlangs in een
vraaggesprek met het blad « De
Post » zegde over de eeuwige du
pering van de Vlamingen
« Wat
we afgeven zijn we voorgoed
kwijt en wat we krijgen hebben
we nog niet »
WIJ willen ons rond deze zaak
niet met de klassieke uitvlucht van
• klem », « onbelangrijk » « enke
Ie honderden mensen slechts • in
het hoekje laten dringen Wij ken
nen die eeuwige verhulling van
een kapitulatiementaliteit bij de
zgn traditionele Vlamingen W.j
mogen niet vergeten dat dit opofferen van deze enkele bondeden
Vlaamse mensen een prijsgeven is
aan de Waalse trouweloosheid en
woordbreuk Immers zelfs de Waalse Brusselaar Gilson had in zijn
taalgrensontvyerp voorzien dat het
gehucht d Hoppe als Nederlands
talig bruggenhoofd van het Waalse
Vloesberg (Flobecq) toch maar
best bij het Oostvlaamse Brakel
moest gevoegd Het waren de Wa
len (CVP en PVV) Wigny en Lefe
bre die met « toeristische » irgu
menten pleiten voor het behoud

van dit Vlaams gebied bij Vlocs
berg — als tegenprijs zou men
dan
faciliteiten
toestaan
De
Vlaamse ja knikkers gingen weer
door de knieën we weten wat er
ondertussen van al die Waalse beloften IS in huis gekomen
Het IS niet aangenaam henme d
te worden aan eigen snulligheid,
daarom hebben de Vlaamse CVP
ers bij het jongste regeringsvormingsdebat wellicht liefst gezvve
gen over dit zoveelste bewijs van
verkeerd uitgevallen Vlaamse toe
gevingen

een interessant onderzoek
In de « Handelingen van de Ce
schied en oudheidkundige Kring
van Oudenaarde » (drukkerij De
Meester Ooudenaarde)
verscheen
onlangs een uitgebreide bijdrage
van zestig bladzijden over de ge
schiedenis en vooral de taaitoe
standen op de Waals Vlaamse taal
grens in Vloesberg en d Hopoe
zelf De auteur dhr S De Lange
heeft
in
met verdachte
tijden
(1966) een onderzoek gedaan naar
het taalgebruik van de inwoners
van deze gemeente Gebaseerd op
alle mogelijke gegevens die bij
dergelijk onderzoek een aanduiding
kunnen
geven
Vloesberg
zelf
(zonder d Hoppe) telt 17 2 Vlaams
sprekenden Het mooie (en toe
ristische) Vloesberg bos heeft op
zijn 155 inwoners de kleine helft
(47 p c Vlamingen) Maar in het
gehucht d Hoppe zelf moet men
gaan spreken van een omzeggens
homogene Vlaamse
leefgemeenschap Hier loopt het getal Vlamingen op tot 88 p c Voor de ka
pefanie d Hoppe (waarbij ook dp
wijk Lummen hoort met 31 p c

Zaterdagnamiddag werd door de VVB een massale me uwjaarsuitdeling georganiseerd in het centrum van ds
Brusselse agglomeratie
Voor de uitdeling in het Brusselse waarvoor een vijfti gtal deelnemers instonden werd een tweetalig pamflet
gebruikt waarin de algemeen Vlaamse standpunten in zake het probleem Brussel werd aangetoond
De Brusselse Vlamingen werd dp steun van de ganse Vlaamse gemeenschap betuigd bij hun dagelijkse Irv
spanningen om zich als Vlaming te Brussel te blijven bevestigen
Op de Franstalige Brusselaars werd beroep gedaan o m af te zien van alle pogingen tot verfransing van hun
Vlaamse stadgenoten
Terzelfdertijd werd een andera uiteraard eentalig Ned erlandse nieuwjaarsbrief uitgedeeld en gebust m nagenoeg alle gemeenten van de Vlaamse randfederaties d oor ongeveer vijfhonderd deelnemers uit gans het
Vlaamse land

inwoners
van de
randgemeenten,
In deze periode van « beste wensen voor het nieuwe
jaar » wil ook de Vlaamse Volksbeweging van wie dit
initiatief uitgaat niet achterblijven om U en Uw fami
lie haar beste wensen aan te bieden voor 1973
Dit jaar vieien wij de tiende verjaardag van « Herto
ginnedal » Daar werd toen een kommunautair akkoord
uitgedokterd dat definitief een einde zou stellen aan
alle problemen tussen de gemeenschappen in België
en de taalgiens definitief zou afbakenen
Nu tien jaar later staan wij nog nergens
In onze randgemeenten is de toestand zeker niet
verbeterd integendeel
De verfransing gaat veider,
meer verbeten dan ooit tevoren De hautame en volks
vreemde Brusse'se franstalige bourgeoisie strijkt neer
over onze gemeenten als een vlucht trekvogels die de
ideale overwintenngsplaats
gevonden heeft Helaas
voor ons is het voor onze frankofone broeders geen
overwintering maar een definitieve vestiging
Onze gronden worden veipast aan grote Brusselse
immobilienmaatschappijen
die via allerlei duistere ma
chinaties erin slagen deze gionden te verkavelen het
zij voor onestetische hoogbouw hetzij voor villabouw
maar alleszins exclusief voorbehouden aan de rijke —
en derhalve bijna per definitie — franstalige Brusse
laars
In sommige van onze gemeenten is het zo erg dat
wil vreemden worden in onze eigen gemeente en onze
taal onze kultuur overspoeld worden door deze asociale klasse
Wij worden in onze eigen gemeente geminacht en
vernederd door diegenen die zich als gasten zouden
moeten gedragen maar die en door hun aantal en

Vlamingen) bereikt men dan toch
nog steeds 78 p c Vlamingen Het
l3 dan ook met te verwonderen dat
de kerk zich aan deze onloochen
bare realiteit moest aanpassen —
en het trouwens ook altijd heeft
gedaan — In de kapelanie d Hoppe
zijn er dan 3 missen Nederlands
talig en een (die van 9 uur) franstalig De pater overste die deze
Vlaming van geboorte en spree! t
kapelanie bediend is trouwens
normaliter Vlaams
enkel Frans
met de Walen Daar men voor het
kerkhof echter afhangt van Vloes
berg centrum
laten de meeste
mensen de doodsprentjes opstel
len m het Frans
Die Vlaamse
realiteit kan zelfs met opzij gegaan
voor het onderwijs Op d Hoppe Is
er een kleuterschool gevolgd door
lager onderricht die « tweetalig »
zijn maar met beklemtoning van

door hun mentaliteit
hun gastheren verfoeien Hun
kinderen lopen school te Brussel en worden volksvreemder dan hun ouders Kopen en verteren doen zij
ook te Brussel Enkel slapen doen zij bij ons
Zijn wij zo goed of zijn wij zo dom dat wij dergelijke mentaliteit zonder verpinken blijven verdragen.
Hebben wij dan alle fierheid verloren dat wij aan deze
toestand geen einde maken ^
De Brusselse machtshonger is met te stuiten Het
kuliurele imperialisme van de Brusselse francofielen
zou voortaan gepaard gaan met een ekonomische kolonisatie De randgemeenten zouden meer moeten worden dan enkel de « dortoirs » i'oor Brussel In hun
idee zouden onze randgemeenten thans ook als ekonomische wingewesten moeten ingepalmd worden De
ekonomische overconcentratie te Brussel doet deze
stad uit zijn grenzen barsten En de belofte dat de
ekonomische uitbreiding van Brussel de taal en de
kultuur van het ommeland niet zou beïnvloeden klinkt
vals uit de mond van diegenen die ook verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie
Brussel moet op alle gebieden beperkt blijven tot
zijn negentien gemeenten
ledere inmenging van Brussel buiten deze grenzen
moet afgewezen worden Aan Brussel mogen niet dezelfde bevoegdheden toegekend worden als aan de
andere gewesten Brussel mag slechts die bevoegdheden krijgen die inheient zijn aan haar afzonderlijk
statuut van hoofdstad Wij moeten radikaal iedere uitbreiding van Brussel bevechten om ons eigen leefmilieu te vrijwaien Tot dat leefmilieu behoren met
enkel onze bossen wateis groene zones maar evertgoed onze taal onze kultuur en onze ekonomie Over
ons leefmilieu beslissen wij zeft zonder Brussel '
Moge ieder van U dit jaar medewerken om deze
doelstellingen te verwezenlijken
Moge ieder van U in 1973 een inspanning doen om
bewust mede te werken aan de ontvoogding en de
definitieve vrijwaring van onze randgemeenten en van
Vlaams Brabant
Dit IS onze nieuwjaarswens en meteen ook het doel
van onze aktie in 1973

het Nederlands Voortgezet onder
WIJS gebeurt practisch meestal m
het Waalse Elzele of VloesbergCentrum
Daar ze ekonomiscti
meer en meer op Oost Vlaanderen
gericht nemen steeds meer jonge
huisgezinnen
in
d Hoppe
een
Vlaamse krant in huis ook Vlaam
se weekbladen als • De Ronse
naar . en « De Beiaard » De ge
sproken taal op straat is in d'Hoppe bijna uitsluitend Vlaam<! zij het
dan met enkele stereotiepe Franse
groetformules doorspekt Voor het
telefoonboek dat afhangt van de
Waalse zone Ath is natuurlijk alles
in het Frans Uithangborden zijn
aan de kant van de Vlaamse aan
palende dorpen Vlaams
anders
Frans hoewel om het « taalpro
bleem » te vermijden voor recente
herbergnamen exotische
namen
worden gekozen In de laatste tijd

wordt in een paar balzalen de recalme in de twee talen gevoerd
Al bij al een degelijk doorgedreven studie waarvoor wij als Vlamingen de heer De Lange dankbaar moeten zijn evenals de Oudenaardse historische Kring Wanneer men bij nieuwe besprekingen
over de taalgrens het zou wagen
deze enkele honderden Vlamingen
van d Hoppe Vloesberg voorgoed
af te schrijven kan zelfs de meest
lafhartige Vlaamse politieker het
argument van « Ik heb het met geweten » niet meer inroepen Naar
Waals voorbeeld, die steeds opeisen en nooit iets prijsgeven,
moeten de Vlamingen rond deze
zaak stand houden tegen alle klas
sieke drogredenen in De domma
toegeving van 1963 moet herzien
worden.
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persspiegel
« De getemde dolfijn » zou men M a r t e n s kunnen noemen. Hij mag nog
e e n s voor de galerij boven het water springen en « grondwetsherziening »
k w e t t e r e n , maar daarna is het terug te z w e m m e n binnen de bakens door
de eigenüjke CVP-bazen a f ^ e i i j n d . •< Het incident » kreeg dan ook hee!
w a t nakommentaren. Het geheel heeft ons nog maar eens geleerd dat de
Waalse CVP-ers met hun klein hoopje meer te zeggen hebben dan de
logge CVP-massa. De grijnzende direkteurs in dit Belgisch cirkus blijven
dan t o c h ondertussen maar de Socialisten met Godfather Leburton en
maffialuitenant Van Eynde voor het vuile w e r k . Waar het ondertussen
naartoe moet met de rechtmatige Viaanise eisen in dit k l u w e n van partije n persQontjesbelangen zal de heren een zorg zijn.

het volk
Na « het Incident » legde Miei
Van Cauwelaert verbolgen bloot
w i e er eigenlijk baas Is in de CVP.
De oude heren-unltaristen. Na deze
s c h e t s van de mislukking van de
v o o r b i j e grondwet is het dan In elk
geval onverantwoord van de jonge
hesi- Martens om toch te hebben
toegegeven. Bij een dergelijke belangrijke inzet en een dergelijke
t e g e n w e r k i n g past de grote operatie.
« De teleurstellende
ervaring met
de culluurraden
heeft, niet
alleen
bij Vi/ilfried Martens, de vrees doen
ontstaan dat het met de
gewestraden al niet veel beter zal gaan en
dat men bezig is
tussenstructuren
op elkaar
te stapelen,
die
onze
staatsmachine
alleen
maar
zullen
logger
en ingewikkelder
maken,
zonder het doel te benaderen
dat
men zich heeft gesteld, nl. een gedurfde
decentralisatie
van
de
wachten.
Natuurlijk
strookt
zulks
niet met de opvattingen
of de wensen van onverbeterlijke
unitaristen
els Vanaudenhove
en Van Eynde.
Zij kunnen
zich slechts
akkoord
verklaren
met nieuwe
instellingen,
waarvan ze zeker zijn dat ze niet
zullen functioneren
en dat ze wellicht elke poging tot
decentralisering zullen in diskrediet
brengen.
Nu, dat is hun zaak en niet deze
van de CVP of van Wilfried
Martens I '.

de

standaard

Zelfs Manu Ruys moet toegeven
dat uit dit alles de Vlaamse CVP
maar belabberd u i t k o m t . Ze blijven
In de tradities van eeuwige kapltulatie : van de t i j d van Frans Van
Cauwelaert over koningskwestie en
Hertoginnedal
tot
verkwanselen
van Vlaamse meerderheid in het
parlement en Vlaamse kinderen t e
Brussel.
<r Omdat de socialistische
en liberale
partijleiders,
en de PSCbondgenoot
niet bereid waren hem
te volgen,
en dat ook
duidelijk
maakten in een veto, heeft
Wilfried
Martens
moeten toegeven
op een
punt dat, volgens hem, van kapitaal
belang is : de vereenvoudiging
van
de staatsstruktuur
in een meer federale richting
en via een
nieuwe
herziening
van de grondwet, l-iet is
een klap voor de jonge
CVP-voor-

Pas ligt achter
ons het VUJOkongres
dat in het teken
gestaan
heeft van het integrale
federalisme.
Nog dichter bij staat de viering van
het ereste lustrum van het
DosfelInstituut
waar de Fransman
professor dr. Alexandre
Marc
diepgaande
beschouwingen
naar voren
bracht
over de waarde van het
federalisme voor de verhouding
tussen volkeren. Het zijn stellingen
die velen,
vooral vele jonge mensen, als
nieuw
voorkomen.
Wie met de geschiedenis
van de
volksnationale
bewegingen
wat
meer vertrouwd
is, weet dat in feite nu alleen maar in een
tijdgebonden vorm opduikt
wat reeds
vele
tientallen
jaren in hoofden en harten leelde.
Soms waren het nog
niet nader omschreven
beginselen,
soms echter bleek ook toen reeds
op verrassend
uitgesproken
wijze
een scherp inzicht in deze
problematiek.
In 1922 werd te Antwerpen
een
brochure
gedrukt,
die
als
titel
draagt « James Connolly, een Iers
rebel
». Robert
Lynd schreef
de
tekst er van in oktober
1916, enkele maanden na de mislukte
Ierse
Paasopstand.
De vertaling
is van
de hand van dr. Antoon Jacob en

zitter. Hij lijdt niet alleen aan gezichtsverlies,
maar dreigt klem te
geraken tussen een groep van invloedrijke
politici die zijn beleid afkeuren, en een partij waarvan
hij
beweert de opinie te vertolken.
Het
incident heeft een weerslag op zijn
positie
als partijvoorzitter
en zou
hem voor een verscheurde
keuze
kunnen plaatsen
-.

het belang yan limburg
Zelfs de eenheidsmannen van
het « Belang » krijgen het op hun
zenuwen door de houding van de
Waalse CVP, die w e l honderdvoudig p r o f i t e e r t van de Vlaamse CVPtrekos, maar voor h e l overige de
m e e s t anti-Vlaamse konservatleve
politiek volgt o.m. rond Brussel.
« Hef m o e f gezegd worden
dat
vooral de PSC van
Charles-Ferdinand Nothomb elke consensus
over
de regionalisering
in de weg staat
met haar onzinnige
Brusselse
eisen.
' Indien de Waalse
kristen-demokraten blijven vastfwuden
— en het
heeft er alle schijn van — aan de
verruiming
van de Brusselse
regio
buiten de negentien
gemeenten
en
de paritaire
samenstelling
van het
uitvoerend
kollege
blijven
verwerpen, hoeft formateur
Leburton
zich
niet langer uit te putten. De CVP
zal dit hoofdstedelijk
expansionisme van haar Waalse
bondgenoot
nooit
slikken.
' Terloops zouden we de gematigde heer Vanden Boeynants
—
toch ook
kandidaat-eerste-minister
— eens de vraag willen
stellen
wanneer hij de stem gaat
verheffen
om zijn Brusselse
vrienden
een
minimum
aan realiteitszin
en politiek fatsoen bij te brengen. Of beschikt de gewezen premier zelfs in
Brussel niet meer over het gezag
van weleer ?
» De onderhandelaars
van CVP en
PSC hebben
zich
gisterenavond
ijlings
teruggetrokken
voor
gezamenlijk
overleg.
Het
wordt
de
hoogste
tijd dat Martens
en Nothomb de politieke
samenhang
van
de kristen-demokratie
eens met daden gaan bewijzen. De
PSC-leiders
moeten daarom dringend
gaan inzien dat de liefde
niet van één
kant kan blijven komen, zoniet zullen ze in de onmiddellijke
toekomst
alleen hun weg moeten zoeken in
het politieke
labyrint.
En voor een
mini-partijtje
is dat een
uitzichtloze onderneming
».

het laatste nieuws
Zelfs van door alle Vlamingen
(BSP uitgezonderd natuurlijk) aanvaarde eisen als samenvallen van
kiesarrondissement Brussel met de
bestuurlijke grenzen is geen spraak
meer m de voorstellen-Leburton.
Het enig reèle Vlaamse voordeel
dat dan t o c h nog In de plannen van
de regering Eyskens stond
« Het hele administratief
arrondissement
Halle-Vilvoorde
behoort
tot het nederlandstalig
gebied. Het
il ingedeeld in Vlaamse
federaties.
Weldra zal het ook geheel
afhankelijk zijn van de Vlaamse
gewestraad
' Dit zijn ongeveer
100 gemeenten met meer dan 400.000
inwoners.
Een groot aantal kiezers, op wier
stemmen Vanden Boeynants
en andere Brusselse politici
bij elke parlementsverkiezing
weer
een
dringend beroep doen.
» Daarom weigeren de PSC en de
PSB de lijn door te trekken. In november
1961 hebhen de hh. Verbaenderd
en Vanderpoorten
reeds
een wetsvoorstel
ingediend
met
oog op de splitsing
van het tweeledig arrondissement.
Het ligt helemaal onderaan
het lijvige
Brussels
dossier.
» Het beginsel
van de
splitsing
werd ondanks
sommige
Brusselse
bezwaren
opgenomen
in het
regeerakkoord,
dat professor
Eyskens
op 25 januari 1972 aan de l<aniers
meedeelde
Daarin
werd
bepaald,
dat de grenzen van de
Brusselse
kiesomschrijving
in
overeenstemming zouden gebraclit
worden
met
de grenzen van de
gewesten.
» Waarom weigert
formateur
Leburton dit beginsel in zijn
programma te bevestigen
? •.

de tijd
In zijn
politieke
beschouwing
zegt d i t ekonomisch dagblad het
nog maar eens duidelijk. De zogenaamde w e d e r k e r i g h e i d : Komen
tegenover de V o e r s t r e e k is gew o o n het zoveelste Vlaamse boerenbedrog.
« Het eerste hete hangijzer
van
het kommunautair
dossier, de Voer,
is voorlopig
enigszins
op de achtergrond
geraakt,
maar dat
betekent niet dat de optimale
oplossing werd gevonden. De
verruimde
faciliteiten
op onderwijsgebied
in
de Voer-gemeenten
zouden wel gepaard gaan met wederkerige
faciliteiten in een ander taaieiland,
Komen-Waasten.
» En in het beste geval zou men
die wederkerige
faciliteiten
kunnen uitbreiden
tot het hele
arrondissement
Moeskroen,
dat
zoals
men weet bij de provincie
Henegouwen
is gehecht
en
Neerwaasten,
Komen,
Dottenijs,
Herseaux,
Houtem,
Luingne,
Moeskroen,
Ploegsteert
en Waasten omvat, samen circa 73.000 inwoners.
De wederkerigheid
lieeft geen
betrekking
op de administratie,
maar het is
duidelijk
dat faciliteiten
verlenen
op onderwijsgebied
in de Voer In
de praktijk
niet op hetzelfde
zei
neerkomen
als in het
arrondissement
Moeskroen.

hoe kon een socialist
nationalist ziin ?
kwam klaar enkele dagen
vooraleer
deze wegens aktivisme
in een Belgische gevangenis
geworpen
werd.
Connolly
was een van de (achteraf door de Britten
vermoorde)
leiders van genoemde opstand.
Algemeen werd en wordt deze opstand
beschouwd
als een
wanhoopsdaad
van ' romantische
nationalisten
'. De brochure wil aantonen hoe een uitgesproken
socialistisch
militant
als Conolly er toe
kon komen, zich in zulk
nationalistisch avontuur te
storten.
Drie en twintig
bladzijden
kunnen bezwaarlijk
in een halve bladzijde
samengevat
worden.
Toch
lijkt ons de hierna volgende
passus
hiervoor
goed geschikt.
Wij
denken dat hij de moeite van een afdruk waard Is ; niet omwille
van

bovengenoemde
historische
vraag,
maar omdat hij zo gevat een antwoord geelt op een nog steeds aktuele strijdvraag,
op een
moeilijkheid waar vooral vele
uitgesproken
linksen
mee te maken hebben
:
hoe kan een socialist
nationalist
zijn ? Bedoeld wordt natuurlijk
een
fundamenteler
socialisme
dan
dit
van de BSP en een ander
nationalisme dan dit van Hitler, de Gaulle
of... Vanden
Boeynants.
In onderstaande
passus
is de
auteur
van de brochure
aan het
woord over zijn eigen
jeugdjaren.
" Ik geloof dat de m e e s t e n onzer o n v e r s c h i l l i g stonden tegenover
w a t w i j als s e n t i m e n t e e l nationalisme aanzagen. W i j
verwierpen
bijna e e n s t e m m i g een v o o r s t e l o m
als onze kleuren aan t e nemen het

» In de Voergemeenten
zullen de
gewijzigde
voorwaarden
om
een
franstalig
kleuter- en lager
onderwijs op te richten maximaal
benut
worden, via de logistieke
steun van
de lokafe besturen
(ook al
protesteren
momenteel
de
Voer-burgemeesters
tegen de voorstellen
van
de formateur).
In het
arrondissement Moeskroen
blijft het hele geval een hypotese.
Ten langen laatste zal men komen tot volgende situatie : na een aantal jaren zal men
staan met een afzonderlijk
Voerkanton dat zogezegd wel behoort
tot
het Nederlands
taalgebied,
maar
waar het onderwijs
geleidelijk
zal
verfransen,
hetgeen
op fange termijn ook een tweetalige
administratie zal noodzakelijk
maken
terwijl
in het taaleiland
Komen alles zal
blijven, zoals het nu al is ».

het parlement.
Hij geniet het vi
trouwen
van de Brusselse
eU\
rond ' Pourquoi Pas ».
» Leburton dankt zijn Invloed
Ml
zijn zeer reële macht aan
faktorek
die niets meer te maken
hebbeif
met het socialisme,
zelfs niet
met
de BSP. Hij staat verder
verwijderè
van het linkse
denken
dan
zijn
voorganger
Collard.
Nu
moeten
' linksen
», die al sinds een dozijn jaren bezig zijn de BSP van
binnenuit
te hervormen
en nog ak.
tijd geen begin van een
beperkt
sukses
kunnen
voorleggen,
toch
eens een beetje realistisch
willen
zijn en inzien dat de
machtskoncentratie
in handen van een
figuur
als Leburton
— wiens macht
binnen de BSP steunt
op
elementen
buiten de BSP — bedenkingen
oproept over de objektieve
mogelijkheid om ooit een vernieuwing
van
deze partij
mogelijk
te maken
en
haar terug te brengen naar het socialisme
'.

gazet van antv\^erpen
Deze krant zegt het dan ook onomwonden
: op een
dergelijke
poespas — « waar de Vlaming het
al zal betalen » — kan de CVP niet
ja zeggen. Of gaat men het w e e r
al verkopen voor het bord linzensoep van de m i n i s t e r p o r t e f e u i l l e ?
' Als men de balans
opmaakt
van wat inzake
regeringsprogramma werd overeengekomen,
kan de
CVP de regering-Leburton,
zoals de
zaken nu staan, moeilijk
steunen.
Het is te veel een helklinkend
programma, dat aan te velen
plezier
wil doen. En waaraan
hoogstens
enkele
ministers
privé
genoegen
kunnen
beleven.
' Er moet een wonder
gebeuren,
wil Leburton inzake
gewestvorming
voorstellen
ter tafel brengen
die
lijken op wat de CVP op haar kongres te Antwerpen
heeft
betoofd.
Een zelfde wonder is er nodig om
Brussel te beperken
tot de 19 gemeenten.
Inzake
gelijkberechtiging
voor het vrij onderwijs
is men nog
onderaan de ladder.
• Nuchter
bekeken, kan de CVP
op deze wijze moeilijk
instemming
verlenen aan Leburton, zonder haar
eigen programma
in grote mate te
miskennen.
Een partij, die met haar
verjongingspogingen
nieuwe
hoop
heeft gewekt,
moet ook van jong
radikalisme
blijk geven •>.

de nieuwe
En d i t k r i t i s c h w e e k b l a d s c h i l d e r t dan een v e r n i e t i g e n d p o r t r e t
van de man om w i e die ganse ketel
linzensoep van het persoonlijk arr i v i s m e w o r d t klaargestoomd : Leburton die zelfs niet meer rozigrood is.
« Omdat hij de juiste
opvattingen
heeft, wordt kandidaat-premier
Leburton
door onze pers
gespaard.
Hij is immers geen socialist,
maar
wel de meest rechtse figuur van de
gehele
Franstalige
BSP. Men
situeert hem « rechts van Simonet »,
en dat wil nogal wat zeggen.
Hij
kokketeert
al lang met
konservatieven van allerlei
slag, in en
buiten

oranje en het groen en als Insigne
de In elkaar g e s t r e n g e l d e handen
van de Verenigde l e r e n . W i j w a r e n
in die dagen d o k t r l n a l r e Internationalisten en b e s e f t e n
nauwelijks
w a t velen onzer thans b e s e f f e n , dat
het I m p e r i a l i s m e evenzeer als het
K a p i t a l i s m e betekende de uitbuit i n g van de z w a k k e r e door de sterkere. H e t S o c i a l i s m e k w a m ons
v o o r ais een w e r e l d g e l o o f , w a a r
w i j In het N a t i o n a l i s m e s l e c h t s zagen een lawaaiig z w e l g e n in vlaggen en f a n f a r e n , in w e z e n n i e t vers c h i l l e n d van het p a t r i o t t i s m e der
Londense makelaars in e f f e k t e n .
Connolly's boodschap aan Ierland
w a s de w e z e n l i j k e eenheid van het
Nationalistische en h e t Socialist i s c h e ideaal. V o o r h e m w a s het
Socialisme niet een middel o m een
uitgebreide kosmopolitische
eenderheid t e b e r e i k e n . H e t w a s een
middel o m een rijker indrvidueel
leven zowel v o o r de enkeling als
v o o r de v o l k e r e n t e b e r e i k e n . H e t
w a r e i n t e r n a t i o n a l i s m e v a t t e hij zo
op, dat het een broederschap ins l o o t van gelijke v o l k e r e n , zowel
als een broederschap van gelijke
volksgenoten ».

karel jansegers.

pailieterke
En w i e zal « Pailieterke » het
plezier ontzeggen m e t volle batterijen los t e v l a m m e n op het w e i n i g
fraaie koppel Leburton-Van Eynde,
als koppen van Jeut, als e x p o n e n t e n
van de decadente zeden in de Belgische p o l i t i e k e middens ?
' Niemand
vertrouwt
deze man,
die aan elke gesprekspartner
iets
meer belooft
dan aan dezes voorganger en die, meer nog dan Piet
Vermeylen
,de legendarische
maar
twijfelachtige
titulatuur
van « Ednmnd de leugenaar
• heeft
verworven.
Een Houben
(of een Lefèvre),
of als ge wilt, een Vanaur
denhove
(of Motz)
wisten
dat in
Collard
(of Buset)
een vorm
van
menselijke
integriteit
aanwezig
was. Bij Leburton
beseft men het
tegendeef, en misschien
meer nog
dan het voorbehoud
aangaande
zijn
taaltekort,
geldt voor deze man de
waakzaamheid
die dient aan de dag
gelegd ten overstaan van de aparte
politieke
moraal of liever de dubbele
moraal
van deze
politieke
Streber
en
partijdiktator,
wiens
woord even snel vervaagt
als zijn
doctrine.
En naast hem staat
de
Polderbizon, die nog altijd iets overgehouden heeft van het
sergeantje
van 1940 dat van huis een
luchtmatras .meebracht om niet te
moeten
slapen
naast de werkers
in
het
stro. Onberekenbaar
in zijn
gevoelsontladingen,
met het eigen
enge
partijbelang
als enig doel van denken en doen, is hij een
aanvaller
die,
om voetbaltermen
te
gebruiken, altijd eerst de man speelt en
daarbij dikwijls
vergeet, dat er nog
een bat in het spel is. Nu eens
partijbaas,
dan journalist,
vervolgens
regeringshandelaar,
verwart
hij steeds
twee dezer rollen
om
vervolgens,
wanneer hij de
reaktie
van zijn toehoorders
merkt, te vallen,
hetzij in een naieve
verbazing,
of meer nog in een vulgaire
woede-uitbarsting
waarbij
zowel
alle
noties van het ABN als van de elementaire
wellevendheid
vergeten
geraken ».

waiter luyten.
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de CVP - hrabbenmond
Sommige van deze « wijzen » achten zich boven elke partijtucht verheven. Wat bv. de partijfrakties bij meerderheid ook mogen beslissen, zij gaan
hun eigen gangetje. Het is niet gemakkelijk oude plooien uit te strijken. Wanneer Martens een incident
overkomt lachen deze oude heren In
hun vuist. Mooi is dat niet !
En dan zijn er anderen die deze onderhandelingen — ten alle prijze —
willen zien slagen, ofwel omdat ze
zeker zijn er opnieuw bij te zijn (we
bedoelen bij de regering), ofwel omdat ze hopen er bij te zijn, ofwel, omdat ze bij eventuele verkiezingen volstrekt niet zeker zijn het Paleis der
Natie nog terug te zien ».

Zelden heeft de Belgische politieke wereld zoveel gelijkenis vertoont met een
lawaaierige vismarkt. Prijzen, bieden, voorstellen en tegenvoorstellen. Het ganse
politieke gedoe is herleid tot een kwestie van geven en nemen — voor het eigen
groepje in eerste fase, voor het eigen persoontje in de slotfase van de ministerportefeuilles. Er hangt zelfs een rottende geur van ontbinding rond een aantal aftandse opvattingen van unitarisme en verzuiling. Voor het aangepaste geluid, wat
men in die middens « viswijvenlawaai » noemt, zorgt sinds het begin van de krisis
Jos Van Eynde. Het is trouwens uit zijn pen dat deze week het woord « krabbenmand » viel bij het weinig fraaie onderlige trek- en nijpspei dat zich in de CVP-rangen afspeelt. Dit CVP-schouwspel is het waard van wat dichterbij bekeken te worden.

martens, de opperkrab
Felst, boven in de mand, kroop Martens rond. Uitgekookt en vurig. Het is
hem anders niet te best bekomen. Een
week na zijn « geen-eentalige Leburton •-nummertje, kwam hij met het
podiumstukje van « nieuwe grondwet •
aandraven. Het werd een tweede « terugkrabbelen » nog roemiozer dan de
eerste keer. Martens gaf toe dat de
vorige grondwet mislukt is, dat er
geen oplossing zit in de huidige speelruimte... en gaf toe.
Dit de dag dat de VVB, zijn oude
springplank, er dringend op wees dat
die nieuwe grondwet absoluut nodig
Is. Misschien kan Martens nu ook
zeggen dat die WB-ers politiek « onverantwoordelijken » zijn, zoals schildwacht Van Cauweiaert dat In de jaren
zestig meesmuilend schreef
over
WB-voorzitter Coppleters tot grote
woede van dan brievenschrijvende
Martens.
Het toppunt van averechts Vlaams
leiderschap bereikte Martens op de

van elslande,
een verzuurde krab
Oud maar kras blijft deze CVPdoorwlnterde krab. De kerstvrede heeft
hem geen zoete gedachten doen baren. Want via een omwegje bereikt
ons een soort kerst- en nieuwjaarsbrief door de ontslagnemende minister op 26 december verstuurd aan politieke magen en vrienden. Maar meer
nieuwejaarke zure dan zoete loopt er
uit de regels. Het lijkt bijna op een
zelfverdediging van een politiek lijk.
De man lijdt aan een niet-begrepenzljn kompieks.
Want zo schrijft hij : « De Volksunie en hun TAK zijn er bij velen in
geslaagd te doen geloven dat ik veel
beloofd heb, maar weinig gedaan ».
En dan begint zijn apologia voor zijn
ministerschap. Hij heeft ze bijna gaan
tellen, de wegwijzers die — eindelijk
tweetalig — zogenaamd door zijn stimulans geplaatst zijn in dorpen aan
de Waals-Vlaamse taalgrens.

beurde toen de Belgische officiële inciviken het zover dreven advokaat
De Boe voor de rechtbank te slepen,
voor dat onooglijk Vlaams briefje op
een van die vele onwettige verkeer»palen in Vloesberg.
Maar kom met verzuurde krab Van
Elslande is als Vlaams-nationalist nog
moeilijk te praten sinds hijzelf wel
weet dat door zijn schandige aanvaarding van de liberté te Brussel hij koelbewust om eigen profijt gaan staan
is in de rij van degenen « die een
hogere liefde verkochten voor 'n lager doeleinde •>, de eindeloze reeks
van de Vlaamse rene-gaten.
Nota : misschien kan de moedige
briefschrijver Renaat er eens voor
zorgen dat zijn beslissing tot ontruimen van het gemeentelijk klaslokaal
door de Franse « vrije » klas te Moelingen
(Voerstreek), wordt
uitgevoerd, als « lopende zaak ».

Zo gaat dat dus in de CVP • van de
hogere belangen •. Het zijn wij niet
die dit zo brutaal openbaren, het Is
een hondstrouwe CVP-er als Miei
Van Cauweiaert. Hij noemt ze niet bIJ
naam. Hoe heten ze ? Eyskens, Bertrand. De Paepe, Tindemans (als erfgenaam van Segers).

bovenop franstalige
kreeften
En bovenop
dit weinig fraaie
Vlaamse krabbenschouwspel lagen ze
dan deze week. De zelfvoldane francofone CVP-kreeften. De adellijke Nothomb, gewoon van niet tegengesproken te worden. Van den Boeynants
bereid met alle stromingen mee te
drijven. Wat die zich deze week allemaal veroorloofd hebben te verklaren;
r-echt tegpn de eisen In van de « gematigde » Vlaamse beweging. Nieuwe
uitbreiding van Brussel. Geen splitsing
van het kiesarrondissement Brussel.
Geen pariteit in het uitvoeringskollege te Brussel. Dat zeggen zij de
hoofdgenieters van de pariteit in de
ministerraad tussen Vlamingen en Wa-

houben:
een zieltogende krab
Eentje die deze week ook naar boven kwam gekropen, bijna om zijn
laatste politieke adem uit te blazen,
was afgetreden overkoepelende voorzitter senator Rob. Houben. Zo schreef
hij deze week een artikel in de Standaard
onder
de
Cassandre-titel
« Waarheen met de politieke struktuur van België ». Het lijkt wel een
politiek testament. En wat lezen we
uit de pen van deze oerverstokte unltarist : « Men kan m.i geen beslissende princiepen inroepen tegen het
vormen van de federale staat België.
Het Is waarachtig niet oneerbaar in
een federale staat te wonen ». Er was
een tijd dat men daar krijgsraad voor
riskeerde. Daarbij is de oude waarheid
weer bevestigd dat men voor het
utiblazen van de laatste adem dikwijls
nog een zeer helder ogenblik heeft.

CVP-nieuwjaarsreceptie, waar hij zich
uitputte in handhkkende vleierij 'n
Waalse richting : « De meerderheid
in Vlaanderen weet dat de ekonomische evolutie in Wallonië minder gunstig is ; zij wil de nationale solidariteit doen spelen » (« Standaard •
10/1/73). En dit na al de rapporten
van een VEV, ERV en zelfs zijn eigen
Vlerick over de objektieve noden op
ekonomisch en tewerkstelllngsvlak.
Omwille van de heilige schooleenheid tussen CVP en PSC moeten veel
Vlaamse terugkrabbelingsbewegingen
uitgevoerd in de CVP. Maar dit uitgerekend na de verklaringen van Nothomb en andere Van den Boeynantsen die tonen lak te hebben aan de
Vlaamse eisen

En dan barst hij weer los : « De
VU en haai trawanten van TAK moeten tl achten te bewijzen als er dan
toch iets in orde komt dat het dan
dank zij hun aktie is ». En hij jammert dat ze 9 jaar (na 1963) gezwegen hebben en maar in aktie geschoten zijn toen hij Renaat, de overwerkte (dat schrijft hij elders) minister van Binnenlandse Zaken werd.
En daar weet de officiële briefschrijver dat hij bewust de waarheid verdraaid Hoe dikwijls is de VU via
vragen en interpellaties niet tussengekomen in de voorbije jaren toen
bleek dat de faciliteiten voor Vlamingen in Waalse taalgrensgemeenten dode letter bleven Het naar buiten optreden van Babylon-Van Steenkiste ge-

En onder die bovenwroeters lag dan
de kille massa van die andere koudbloedigen. Half-zichtbaar of onzichtbaar. De stilliggende oude nijpers
klaar om een venijnige zet te doen.
We laten het formuleren door iemand
als Miei Van Cauweiaert in
« Het
Volk » van 8 januari. Het moet deze
man wel hoog gezeten hebben als hij,
in een half-officiëel CVP-blad, de partij-ontbindingsgeuren zo openlijk doet
opwalmen rond • het incident » na
Steenokkerzeel.
« Er is ontegensprekelijk een wanklank tussen wat in Steenokkerzeel
bij meerderheid werd beslist en het
uiteindelijk verloop van het zgn. incident-Martens. De CVP-voorzitter heeft
in zijn eigen omgeving, op het kritische moment niet kunnen rekenen op
de steun die hem toekwam. Dat is
een ernstige waarschuwing. Wat hapert er ?

len.
Men moet als parasietpartij
maar lef hebben, of zijn papenheimers
kennen. De Vlaamse CVP inderdaad
die het na deze hoop beledingen nog
nodig achtte de Vlaamse centen « als
blijk van de « Vlaamse solidariteitszin » met miljarden aan de Walen te
beloven. Men vraagt zich af hoelang
zo iets kan blijven duren. En het antwoord moet pijnlijk genoeg zijn : zolang de massa van de Vlaamse CVPkiezers niet inziet dat op hun « voormannen » nog immer het woord past
van « averechtse leiders » zoals René
De Clerq dat indertijd dichtte over de
Katolieke-Vlaamse
terugkrabbelaars
van de Frans Van Cauwelaertgeneratie.

W.i.
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nog bedenkingen bii de staking in iiet atoomcentrum

• de leefbaarheid van het Centrum zou in het gedrang komen
door het stilleggen van de BR2reactor, met zijn weerslag op internationale kontrakten:

Op dit ogenblik heeft alleen de
Volksunie
met
klem
gewaarschuwd, en met beslistheid iedere
vesteging te Charleroi bestreden.
Het was immers duidelijk dat deze
vestiging slechts een aanloop was.
Wij verwijzen in dit verband naar
de interpellaties in de Kamer gehouden door mijzelf op 10 december 1968 en op 15 december 1970,
waardoor de kollega's utt andere
partijen gedwongen worden mij bij
te treden Zij namen echter vrede
met sussende beloften van hun regering en op die manier hielpen
zij de deur openzetten, voor hetgeen thans gebeurt

• de staking zou de ondergang
kunnen betekenen van Eurochemic;

Zij stemden vóór de oprichting
van het IRE.

• die niet-nucleaire toekomst aan
het Centrum zou in het gedrang
komen;

De vestiging ging door Maar de
waarborgen vervielen, de beloften
werden vlug vergeten. Een eerste
lichting van 65 (?) personeelsleden
zal misschien ondervinden wat dit
betekent Eén van hen heeft het
reeds ondervonden. En op welke
manier !

De directie van het SCK is verrast door de hardnekkigheid en de
eensgezindheid van de stakers.
Daarom werd spoedig de beproefde taktiek aangewend : de
direktie wil de stakers vrees aanjagen en verdelen, ze tegen anderen en tegen mekaar opjagen.
Daarom verspreiden zij volgende
fleruchten :

• het Instituut voor radio-elementen te Charleroi zou er kunnen toe
gebracht worden zich elders te bevoorraden.
Al deze argumenten, in zover ze
reëel zouden zijn, hebben een politieke draagwijdte, vermits ze grotendeels afhankelijk zijn van regeringsbeslissingen.
Dat is trouwens nog veel méér
waar voor het uitgangspunt van de
staking, tevens de grote en onwrikbare eis ; vastheid van betrekking,
geen afdankingen, . waai-voor de
direktie zich beroept op kredietbeperkingen hen door de regering
opgedrongen. Zéér veel hangt voor
de stskers af van de goede wil of
de onwil van onze regeerders
Deze kwestie is niet nieuw. Ze
vormt het tweede bedrijf van een
dupe-spffl, dat begon toen de eerste regering Eyskens op 18 december 1968, met goedvinden van de
regeringspartijen in beide landsgedeelten, besloot te Charleroi het
IRE op te richten. Ondanks alle —
Intussen lang vergeten — waarborgen en ronkende beloften, betekende dit de inzet van de aftakeling van het Atoomcentrum.

vens Hij geniet thans ook de twijfelachtige eer het tweede bedrijf
te mogen inzetten. Tegen zijn benoeming tot Voorzitter van de
Raad van Beheer heb ik mij formeel gekant in de Kamer. De VU
stond echter alleen .

Zoals in alle parlementaire debatten, staat ook nu de Volksunie
achter de stakers !
Vanzelfsprekend ! Want in deze
staking, in haar eisen en haar streven,
zijn de voornaamste kracht-

lijnen van haar programma v e r w *
ven : de sociaal-ekonomische balangen van de Vlaamse werknemers, en de gelijkberechtiging van
het Vlaamse volk in zijn geheel I

[O belmans

Dat de regeringen Eyskens I en
II in de IRE-kwestie vals hebben
gespeeld, werd in mei 1972 en november 1972 in de Senaat aangetoond en aangeklaagd door senator
Carlo Van Eisen
In 1968 verklaarde minister Merlot inderdaad dat de bouw van het
IRE ongeveer 75 miljoen zou kosten en dat het instituut zijn werkingskosten zelf moest bedruipen.
In 1972 bedragen de bouwkosten
225 miljoen en de toelagen voor
werkingskosten reeds 90 miljoen.
Carlo Van Eisen beklemtoonde telkens dat dit het begin was van
de aftakeling van het SCK vermits
de meest rendable aktiviteit werd
weggenomen In zijn antwoord op
8 november 1972 beweerde een
grijnzende Simonet nog dat er
voor het SCK geen vuiltje aan de
lucht was
Een van de grote verantwoordelijken voor de oprichting van het
IRE. destijds Kabinetschef van Ekonomische Zaken is de heer Bae-

wij m nedertand

ool< in den haag praat men
over nieuwe verl<iezingen !
(jeeveedee) Zoals het partijbestuur van de Volksunie de afgelofien week als
haar mening te kennen gaf dat het verkieslijk is in Belgié nieuwe verkiezingen uit
te schrijven, zo gaan er ook in Nederland meer en meer stemmen op om de kiezers
opnieuw naar de stembus 'te roepen. Een duidelijker teken van de volslagen impasse
en van de onmacht der partijen die (in beide landen) bij de informatie-onderhandelingen betrokken zijn, kan moeilijk gegeven worden. Waarbij voor Nederland dan
nog dient aangetekend dat de vorige verkiezingen nog geen 6 (zes ') weken geleden gehouden werden.

ruppert in de mist
Het was het grote kristelijke dagblad « Trouw » uit Amsterdam, via zijn lezers
nauw verbonden met de Anti-Revolutionaire Partij, dat vrijdag 5 januari onomwonden schreef dat in de huidige situatie geen houdbare oplossing kan worden bedacht
en dat men daarom in Den Haag steeds meer rekening hield met het uitschrijven
van nieuwe verkiezingen En twee dagen later oordeelde in de Volkskrant een der
politieke redakteuren : « Als volgend politiek hoogtepunt kan de volgende verkiezing tegemoet gezien worden En dat hoeft misschien niet eens zo lang te duren ».
Wanneer men weet dat beide dagbladen voortreffelijke relaties hebben in politieke
kringen, kan men rustig konkluderen dat in het partijpolitieke wereldje inderdaad
serieus aan nieuwe verkiezingen wordt gedacht.
Een tiental dagen na de verkiezngen van eind november schreven we reeds in
• Wij • dat de problemen waarvoor een informateur of formateur in Nederland zich
de komende weken geplaatst zou zien, werkelijk niet te overzien waren Deze
mening is sindsdien voortdurend bevestigd en ze geldt — mirakelen voorbehouden !
— vandaag de dag nog onverkort. Daarbij moet dan bedacht worden dat we hier
nog altijd met de eerste informateur zitten, de 61-jarige dr M. Ruppert, op 4 december aangeduid door koningin Juliana nadat de door haar eerst gekozen prof mr W.
de Gaay Fortman (vader van voorzitter Bas van de Politieke Partij Radikalen) geweigerd had het informateurschap op zich te nemen
Ruppert, oud-vakbondsman en oud-senator voor de Anti-Revolutionaire Partij,
is nu al langer dan een maand bezig met zijn pogingen op een of andere manier een
akkoord tussen een aantal partijen tot stand te brengen, maar hij verkeert nog
steeds in een mist die even dicht is als de grauwe sluier die de afgelopen weken
over de Lage Landen lag. Feitelijk is er maar één helder moment geweest, namelijk in de donkere dagen voor Kerstmis, toen de informateur de leider van de parlementaire oppositie, de socialist Joop den Uyl, en diens tegenvoeter, de katholieke
kamerfraktieleider Frans Andriessen, bij elkaar bracht voor een langdurig onderhoud. Het heldere van dit samenzijn zat hierin dat definitief kwam vast te staan
dat socialisten en katholieken zeker niet samen zouden gaan regeren, en dat dus
van een • rooms-rood » kabinet in Nederland geen sprake zal zijn.

Atoomcentrum

van

Mol

onder

Waalse druk weldra ontmanteld?

vijf partijen-ploeg
Een andere regeermogelijkheid, namelijk die van een min'derheidsploeg van
socialisten, Radikalen en Demokraten '66, kon tegelijkertijd van het lijstje geschrapt
worden. Want de kristelijke partijen lieten weten dat ze een dergelijke regering
bij de eerste de beste gelegenheid naar huis zouden zenden De boodschap werd
natuurlijk in meer diplomatieke bewoordingen overgebracht, maar inhoudelijk kwam
het standpunt van de konfessionelen daar wel op neer Sindsdien praat Ruppert dag
in dag uit met dezelfde vijf partijen waaruit de regering-Biesheuvel was opgebouwd vóór in juli 1972 de « Demokratisch-Socialistische » ministers Drees en De
Brauw wegliepen de drie kristelijke partijen, de liberalen en de partij van de genoemde twee weglopers De informateur beoogt dus restauratie van de oude ploeg.
Hetgeen voor de man m de straat betekent dat de verkiezingen volstrekt overbodig
zijn geweest en dat de burgers dus maar weer eens voor de gek zijn gehouden.
Deze laatste kreet willen we bepaald niet overnemen, want de verkiezingen
van november hebben wel degelijk verschuivingen aan het Nederlandse politieke
front aangetoond. Voor Ruppert echter is het intussen zo dat de enig mogelijke
meerderheidsregering er een is van de « oude » vijf partijen en dus voelt hij zich
wel verplicht om het in die richting te zoeken Of fiij ook zal slagen, is een ander
hoofdstuk Want het is juist de grootste partij van de - oude vijf », de Katholieke
Volks-Partij, die reuze benauwd is om het regeringsbondgenootschap dat nog geen
vol jaar had bestaan, straks weer voort te zetten De KVP zou dan immers opnieuw
in de slag moeten met de liberalen, en daartegen zijn vooral na de forse katholieke
verkiezingsnederlaag zoveel bezwaren binnen de partij gerezen dat onderhandelaar
Andriessens zich als een koorddanser op een slap touw moet bewegen. Drie dagen
na de verkiezingen kwam de partijraad van de KVP bijeen en in die bijeenkomst
werden door de meeste leden de liberalen weggehoond. En de afgelopen week
dreigde Paul Beugels, een der roerigste leden van de KVP-partijraad, dat vele tientallen de partij zouden verlaten als het vijf-partijen-kabinet hersteld zou worden.
Met dit dreigement achter zich voelt Andriessens zich natuurlijk niet bijster op zijn
gemak tijdens de gesprekken met Ruppert.

volop

meningsverschillen

Maar er zijn nog een heleboel andere zaken die het uiterst moeilijk maken het
vroegere kabinet opnieuw in elkaar te timmeren. De liberalen zijn mordicus tegen
de invoering van een distriktenstelsel bij verkiezingen, en de KVP heeft dat nu
juist hoog op haar verlanglijstje staan De katholieken willen een kiesdrempel
invoeren om daardoor kleine partijen uit het parlement te weren, en de liberalen
denken er niet aan om op dit punt toe te geven De katholieken willen, onder druk
van de vakbeweging, graag iels doen aan grotere inkomensgelijkheid, de liberalen
onder aanvoering van hun jonge leider Hans Wiegel wensen juist te vechten voor
de hoge inkomens : laat de mensen meer presteren en ze zullen steeds meer verdienen I Voegen we hier de meningsverschillen aan toe die bestaan over de kosten
van het leger, over de sociale lasten, over het onderwijs, over de prijzenpolitiek,
enz., en het zal duidelijk zijn dat een akkoord nog ver, heel ver te zoeken is. De
liberalen als verkiezingswinnaars houden het been stijf, maar zijn aan de andere
kant toch weer zo regeringsbelust dat ze verplicht zijn zich af en toe wat soepeler
te tonen En de KVP die al een halve eeuw vrijwel onafgebroken regeringspartij is
geweest, acht het vanzelfsprekend dat zij die positie prolongeert. Ze is zelfs bereid
in een extra-parlementair kabinet te stappen als Rupperts vijf kaarten uiteindelijk
geen troef zouden opleveren.
Vóór tot die noodgreep zou worden overgegaan, zal er echter in de Haagse
binnenkamers nog wel geruime tijd gepraat worden. En vermoedelijk zullen de
woorden « nieuwe verkiezingen— daarbij menigmaal uitgesproken worden...
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luchtvaart-infrastrukluur

in belgië
heid Antwerpen Brugge Zeebrugge
en Gent Men zal opwerpen dat er
reeds Middelkerke is een typische
toeristische mini luchthaven Doch
dan moet men de infrastruktuur
van deze haven uitbreiden en ver
beteren en de aktiviteit ervan niet
tot 4 a 5 maanden beperken Bo
vendien is er de gestadige uitbrei
ding van de zakenreizen per vlieg
tuig met eigen vliegtuig uitbrei
ding die uiteraard in de hand wordt
gewerkt daar waar een vliegveld
in de onmiddelli]ke nabijheid (w o
men in luchtvaartkringen maximum
10 km verstaat] beschikbaar is In
dit verband is het interessant te
weten dat het aantal prive vlieg
tuigen in ons land van 285 in 1966
tot 650 stesg in 1972 In Neder
land telt men momenteel 400 piive
vliegtuigen en ziet men dit aantal
tot 2000 stiigen op middellange ter
mijn
Wat het toeristisch luchtvel keer
betreft mag men een stijging van
bezoekers verwachten uit de ons
omringende landen indien daarvooi de nodige infrastruktuur wordt
voorzien De Amerikaanse bezoe
kers zijn in dit verband afzonder
lijk te vermelden gewoon als ze
zijn aan luchtreizen zowel binnen
als buitenlands

ook hier diskriminatie
Wanneer men in ons land over luchtvaart en luchthavens spreekt denkt
men doorgaans slechts aan enkele steden, in de eerste plaats aan de
« nationale luchthavens • te Zaventem, in de tweede plaats aan Deurne
en Middelkerke, de enige die behalve Zaventem min of meer de benaming
luchthaven verdienen en dan nog
In tweede instantie duikt daarbij de gedachte op aan de strijd die Antwerpen al laren voert, om van Deurne een volwaardige luchthaven te
maken, met dien verstande dat men nu uitkijkt naar een andere Inplanting minder dicht bij de stad Antwerpen gelegen, omwille van de geluidshinder De tegenwerking van de Sabena, geduld en zelfs gesteund
door hei ministerie van Verkeer (vooral onder de leiding van ex-minister
Bertrand) tegen de uitbouw van een Antwerpse luchthaven is te bekend
om er hier nader op in te gaan Deze tegenwerking is trouwens het gevolg
van het centralisme dat alle uitingen van het Belgisch beleid kenmerkt,
dus ook op gebied van de luchtvaart Een ander voorbeeld daarvan Is de
politiek ten opzichte van Middelkerke waar de luchthaven alleen 's zomers
volop mag werken, doch 's winters haar aktiviteiten moet beperken, nogmaals ten voordele en onder druk van de monopolistische belangen van
de Sabena

32 vliegvelden...
België telt echter meer dan deze
drie luchthavens, het telt in werkelijkheid 32 grote en kleine vlieg
velden, verdeeld als volgt
Vlaan
deren • 16, Wallonië 12 en Brabant
4. Wanr>eer men in aanmerking
neemt dat van de vier Brabantse
vliegvelden er drie in Vlaams Bra
bant liggen en dat Zaventem even
eens tot Vlaams-Brabant behoort
dan zou Vlaanderen niet 16 doch 19
of zelfs 20 vliegvelden tellen Doch
deze cijfers zijn zeer bedrieglijk als
men de oppervlakte van de vlieg
velden nagaat Dan totaliseren de
vier Vlaamse provincies 3 124 km2
tegenover 5 525 km2 voor de vier
Waalse provincies, terwijl de vier
Brabantse vliegvelden een geza
menlijke oppervlakte van 842 km2
hebben Zelfs wanneer we deze
laatste vier bij de Vlaamse tellen
(wat voor Zaventem feitelijk met
mag om voor de hand liggende redenen) dan stelt men nog een ver
schil ten gunste van Wallonië van
ca 1500 km2 vast
Nu IS het wel zo dat er van de
vier Brabantse twee militaire vlieg
velden zijn en dat er in deze opsomming zowel prive als staats
vliegvelden zijn opgenomen, of nog
provinciale
of
interkommunale,
zonder de gemengde vormen van
exploitatie te vergeten Toch stellen we vast dat het aantal staats-

vliegvelden of gemengde in Wallonië niet gering is Van de vier
provincies die een km2 aantal boven het duizendtal tellen zijn er
drie Waalse (Namen, Luik en
Luxemburg) en eén Vlaamse (WestVlaanderen), met reap 1830, 1290
en 1415 km2 (dit laatste cijfer is
wel uitzonderlijk hoog, gezien de
geringe bevolking en nijverheid).
In het verleden is bij herhaling
gebleken hoezeer het departement
van de • Vlaming • Bertrand de
Waalse vliegvelden bevoordeligde
tegenover de Vlaamse die nochtans een veel hogere omzet hebben Uit talrijke parlementaire vragen, w o ettelijke van VU zijde,
bleek dat de infrastruktuur der
Waalse vliegvelden m een mate
werd gesteund, die absoluut met
met het zakencijfer overeenstemde
noch met de frekwentie van af en
aanvluchten Dat dit ten nadele der
Vlaamse vliegvelden, ongeacht hun
veel hogere transportfrekwentie,
ligt zo voor de hand Hierbij zijn de
sportvliegvelden
vanzelfsprekend
buiten beschouwing gelaten

decentralisering
Het belang van de echte gewestvorming IS ook in dit speciaal verband duidelijk, des te meer daar de
binnen en buitenlandse luchtvaart

stelselmatig aan belang toenemen,
met alleen wat het vrachtvervoer
betreft, doch ook inzake personen
vervoer en inzake toerisme en ont
spanning
Niemand zou het overdreven vin
den indien de Vlaamse gewesten er
zouden voor instaan dat de drie
Vlaamse havens met een degelijk
funktionerend vliegveld uitgerust
zouden zijn m orde van belangrijk

Een gedecentraliseerd bestuur in
Vlaanderen — laten we het bij zijn
echte naam noemen
de regering
van de deelstaat Vlaanderen — zal
eveneens aandacht besteden aan
sportvliegveldefi, vermits dit soort
ontspanning eveneens uitbreidt, na
de ontwikkeling der jongste jaren
van de watersport (er is nu een
zeer bloeiende Vlaamse jachtclub,
die het frankofoon monopolium
doorbrak) de paardensport en de
camping en caravanning, ontspan
ningsmogelijkheden die meer en
meer
gedemokratiseerd worden.

Beliake het toeristisch belang an
sich IS een vliegveld of een luchthaven een toeiistische attraktiepool net zoals een zeehaven dat
18

Milieubevuiling en geluidshinder
vallen bij de aanleg van sportvliegvelden met te vrezen ze zijn zelfs
een waarborg voor het behoud van
groene zones wat nog meer het
geval is indien ze geïntegreerd
worden in een rekreatiecentrum
Wat de geluidshinder betreft
het
geluidspeil van een gewoon sportvliegveld bedraagt 90 decibels lager dan een biomfiets of motocycle terwijl door de snelheid en
de afstand de geluidshinder van
zeer korte duur is de uitlaatgassen
zijn in volume gelijk aan die van
een personenwagen en woiden
trouwens op grote hoogte verspreid Het probleem stelt zich anders bij de aanleg van een luchthaven doch het is duidelijk dat gewestelijke luchthavens veel minder milieubevuilend en geluidshinderend zijn dan grote luchthavens,
terwijl hun aantal voor Vlaanderen
dan toch zeer gering is

In ieder geval
verlost van een
verstikkend
onlogisch en ekonomisch zinloos
centralisme
kan
Vlaanderen wanneer het eens baas
in eigen huis wordt konsekwent en
met overleg ook op gebied van de
luchtvaart in al zijn vertakkingen
een land worden dat aansluit op
een evolutie, die de unitaire staat
quasi bewust heeft
verwaarloosd
en alleszins heeft scheefgetrokken.
Ook een logische en welverdeelde
luchtvaartpolitiek zal bijdragen tot
Vlaanderens ekonomische expansie
en de toeristische kapaciteit en rekreatiemogelijkheden verhogen.
SV\^.
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deze week in de wereld

de wereld
netionaaU

franse partijen
in de elektorale aanval
(Argos) De kampanje voor de Franse parlementsverkiezingen, vastgelegd op
4 en 11 maart e.k. is gestart. De gevaren die Pompidou en het gaullisme bedreigen
zijn niet denkbeeldig. Volgens de opiniepeilingen willen 38 pet van de stemgerechtigden voor de partijen van de regeringskoalitie stemmen (Gaullisten, onafhankelijke republikeinen en afgescheurde centrumleiders), 45 pet voor de linkse frontvorming van Frangois Mitterand en 15 pet voor dit deel van het centrum dat zich
achter de oppozitie heeft opgesteld. Gezien de dreiging van enorm stemmerverlies
hebben de regeringspartijen zich zondag jl. te Provins uitgesproken voor eendrachtig samenwerken. Alle kopstukken van de UDR (initialen waaronder de gaullistische partij schuilgaat) waren aanwezig om te luisteren naar premier Messmer
die hiermee zijn eigen verkiezingskampanje voor geopend verklaarde.
Het was erg nodig dat de regeringspartijen aan EENHEID gingen denken, want
de situatie waarin Gaullisten en aanverwante partners zich vandaag bevinden, verschilt kompleet van de toestand die in 1968 onder de Gaulle in een ongeëvenaarde
triomf is uitgemond. Bij de parlementsverkiezingen van '68 waren de Fransen immers van nabij getuigen geweest van de knetterende mei-revolte. Nog klappertandend waren ze naar de stemhokjes getogen en hadden ze steun gezocht bij de
vaderfiguur van de Gaulle, die stabiele verhoudingen beloofde. Alleen al in de 423
kiesomschrijvingen van het moederland werden 259 Gaullisten en 59 kandidaten
van de rechtsradikale onafhankelijken verkozen Toen Pompidou prezident werd en
een « kleine » opening naar links ging zoeken, liepen nog 27 afgevaardigden van
het centrum naar de regering over. Met de afgevaardigden uit de overzeese gebieden kon Pompidou over een knusse meerderheid van 358 op 492 beschikken. Zo
veilig en onbedreigd had nooit een Frans prezident kunnen regeren ..

elektorale tegenzet
Na de verkiezingen van maart e.k. zal de toestand er « lichtjes » gewijzigd
uitzien . De regering zelf heeft zich al verzoend met het waarschijnlijk verlies van
60 tot 100 afgevaardigden. Een niet al te blijmakende prognose die binnen de regeringskoalitie en haar onderdelen al woelige incidenten geschapen heeft. Uiteindelijk zijn de kandidaten dan toch gaan bedaren in het vooruitzicht van hun eigen,
vrij wankele, verkiezingskansen De samenstelling van de lijsten werd grondig door
elkaar gegooid. In negen van de tien kiesomschrijvngen werd een eenheidskandidaat voorgedragen (en aangenomen)... waarbij de Gaullisten hun hongerige partners (liberalen I) meer plaats moesten inruimen. Om de voorsprong van de linkse
frontvormers (socialisten en kommunisten) weer in te lopen heeft de UDR een
anti-inflatieprogramma gepubliceerd • van januari af, zullen belangrijke konsumptiegoederen beterkoop moeten worden i De zes miljard, die dit elektoraal geschenkje
kost, wordt door een staatslening gefinancierd. Niemand durft zweren dat die
operatie werkelijk de moeite loont, maar eenzelfde onzekerheid geldt ook voor
andere maatregelen. Het feit dat premier Messmer (een kleurloze figuur) om de
haverklap op het tv-scherm verschijnt (terwijl Pompidou zijn koffers in gereedheid
brengt om met Brezjnev en Nixon te gaan praten) wordt door de openbare opinie
verstaan als een poging om het parlement te herwaarderen. Sinds nagenoeg 14
jaar is een parlementsverkiezing in Frankrijk een sekondaire gebeurtenis geworden,
gewoon omdat de parlementariërs in de vijfde republiek geen noemenswaardige
rol toegewezen kregen. Voor die situatie wordt Pompidou wel eens aansprakelijk
genoemd.

# Le Due Tho en Kissinger hervatten hun
onderhandetingen voor een bestand (of vrede) in Vietnam. Le Due Tho verklaart dat deze keer een beslissing op korte termijn moet
vallen, terwijl de Amerikaanse regering iaat
verstaan, dat « desnoods de bombardementen zullen hervat worden ».
# Nieuwe betogingen tegen de Amerikaanse
politiek in Vietnam in verscheidene hoofdsteden van West-Europa.
# Stijgend onbehagen in het Amerikaans
Kongres over de eigenmachtige presidentiele politiek, waarbij het parlement steeds
minder inspraak en voorlichting heeft. Een
motie, waarbij de uitgaven voor Vietnam aanzienlijk verminderd worden zal waarschijnlijk niet alleen door de republikeinse meerderheid doch ook door demokratische gekozenen gesteund worden. Intussen is een
federale wet op het getouw, om de doodstraf opnieuw in te voeren.
# Egyptische universiteiten na studentenbetogingen gesloten, al blijven er op de
campussen nog studenten rondhangen zonder
dat de politie ingrijpt. Verscheidene rechtsgezinde legerofficieren wegens « komplot
tegen de staat » aangehouden, anderen kunnen de wijk nemen. De positie van president Sadat wordt steeds wankeler en ook
tegenover de andere Arabische staten dreigt
Egypte zijn leidende rol te verspelen.
9 Chauffeurs van de lange afstandlijnbussen in Chili in staking wegens loongeschil,
verlammen lange afstandsverkeer en doen
een beroep op Chili's president Allende.
# Nieuwe EG-kommissie der Negen te Brussel geïnstalleerd. De Belg Simonet (die prof.
Coppé opvolgt) krijgt de fiskaliteit onder
zijn bevoegdheid (geen sleutelpositie).
9 Terreur in Ulster hervat. De UDA (protestantse evenknie van de IRA) verklaart de
oorlog aan de « wilde doders » (een groep
die zonder politieke achtergrond protestanten en katolieken neerknalt) terwijl katolieke vrouwen te Belfast betogen o.a. in aanwezigheid van de nieuwe Sinn Fein-voorzitster uit Zuid-lerland, verkozen in de plaats
van de te Dublin aangehouden voorzitter.
# Als 56ste resp. S7ste land erkennen Neder-land en Luxemburg Oost-Duitsland. Washigton verklaart zich bereid, besprekingen
aan te knopen als voorbereiding tot diplomatieke erkenning van de DDR.

0Rome keurt het voorstel van de Duitse k»tolieke kerk, om de leken te laten prediken»
af, niettegenstaande de Duitse bisschoppen
dit voorstel steunen. De weigering van Ro«
me slaat in als een bom op de te Würzburg
vergaderde Duitse Sinode (322 deelnemers)
waar heftige kritiek op Rome wordt geui^
Daarmee slaan de eertijds zo volgzame Duitse katolieken de zelfde weg in, die reeds
jaren door de Nederlandse katolieken wordt
gevolgd.
# De arbeidsinspektie in het gewest VenetiS
beveelt het dragen van een gasmasker voor
ca 50.000 arbeiders van 205 fabrieken als bescherming tegen de verregaande luchtvervuiling in de streek.
9 Onbehagen te Moskou over de ongewoon zachte winter, waardoor de graanteelt
in het gedrang komt. Vorig jaar reeds moest
de Sovjet-Unie graan invoeren wegens mislukte oogsten. De winter gedraagt zich oofc
elders zonderling : sneeuw in de Iraanse
stad Bandar-Abbas verwekt er paniek want
sinds mensenheugenis had het aan de Perzische golf niet meer gesneeuwd, in Europa
is het in het noorden ongewoon warm terwijl in het zuiden noodweer heerst, in Zwitserland de skisport maar half aan haar trekken komt. In Brazilië daarentegen heerst er
een zware hittegolf.
# Havenarbeiders in Israel staken om een
hoger loon en leggen het verkeer in de havens van Haifa en Ashod lam. Intussen duren de militaire lucht- en landkonfrontaties
tussen Israël en Syrië voort. In Jordanië kondigt Hoessein amnestie af voor 350 feddayin
n.a.v. zijn tweede huwelijk. Te Kario verg»
dert de Palestijnse Raad, vertoont weinig animo en eendracht en wordt getroost door Sadat, die daarna met de Libische leider Khadafi gaat konfereren.
# Ca 20 Afrikaanse landen hebben tot nog
toe de diplomatieke betrekkingen met Israël verbroken, vooral onder druk van Libië.
# UNO-skretaris-generaal Waldheim biedt
zijn bemiddeling in het Midden Oosten aan,
nu aan de Syrisch-lsraëlische grens de incidenten dreigen uit te groeien tot een ooi^
log in regel. Daarover wordt ook te Tripolis
tussen Sadat en Khadafi gepraat. Sadat zou
daarna Belgrado en Peking aandoen, dit laatste tot ongenoegen van Moskou.

Griep-epidemie in Frankrijk en Engeland.

# Drie sluipschutters beschieten vanop het
dak van een hotel te New Orleans, Louisiana,
de omliggende straten en doden hierbij 7
personen. Men vermoedt dat ze tot een
zwarte
verzetsorganisatie
behoren, die
strijdt tegen de rassendiskriminatie.

# Canada's premier Trudeau kondigt in zijn
nieuw programma o.a. bevordering der tweetaligheid aan.

# In het kader van een muntsanering zou de
Italiaanse Lire vervangen worden door de
Scudo, waarde 1000 Lire.

#

de kansen van pompidou
Het is een grondwettelijke beschikking dat de Fransen hun prezident voor een
ambtsperiode van zeven jaar kiezen, maar een en ander kon die gewoonte wel
eens gevaarlijk op de helling zetten. Vooreerst heeft de Gaulle een slecht voorbeeld
gegeven toen hij na zijn mislukt referendum voortijdig aftrad. Ten tweede heeft
Pompidou het odium van machtswellust te danken aan de omstandigheid dat hij de
zwakke Messmer tot premier benoemde. Velen menen dat hij maar beter Chaban
Delmas had behouden, ondanks de korruptie die onder diens beleid ruchtbaar werd.
Nu zit de prezident daar... verveeld met een « rechtse » Messmer die beslist geen
opening naar links kan vinden. Ten slotte is daar ook de scherpe tegenstelling
tussen een gaullistische meerderheid en de nieuwe linkse frontvorming. Die tegenstelling kan een grondwetsdilemma doen aanzwengelen ; als de oppositie triomfeert, en iedere premier afwijst die bereid is de oogmerken van de prezident te
dienen, kan Pompidou de assemblee ontbinden. Dit wapen kan hij echter maar één
keer hanteren. Mochten de kiezers na die kamerontbinding eenzelfde meerderheid
naar het parlement sturen, dan zou Pompidou moeten aftreden. Het blijft evenwel
tot de mogelijkheden behoren dat de Franse kiezer(s), gekonfronteerd met bovengaand alternatief, in extremis terugschrikt. Bovendien zijn er nog altijd twee stemronden van de 45 pet kiezers die zich vandaag tot het Volksfront bekennen, zullen
velen in de tweede stemronde (11 maart) een niet-gauchistisohe kandidaat kiezen...

afzonderlijk vergaderen
Hoe dan ook Mitterand zelf meent vandaag al dat kommunisten en socialisten
hun massavergaderingen liefst afzonderlijk organizeren . opdat de scheidingslijn
de linkse partners niet al te zeer zou vervagen. De socialistische leider beseft
allicht dat de demokratische geloofsbelijdenis van de kommunisten alleen dan krediet verdient als de kommunistische inbreng in de overwinning van het linkse front...
onder de verwachtingen blijft. De Franse kiezer heeft dus nog stof om over na te
denken. Hetgeen .in het voordeel kan werken van de centrumpartijen rond J.J.
Schreiber en G. Lecanuet.

Een van de Britse oudjes, een Daimler 1897, die kranig mee reed in de toetredingsrit
den-Brussel. Hopelijk is dit oud karretje niet h ?t simbool van Engelands vitaliteit...

Lort-
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« drie » voetballen zich eeg in...
De EEG werd vergroot met .. een voetbalmatch en een rally voor
• veteren cars ». De krakende Britse wagens kwamen met de ferry t «
Oostende aan wal en gaven de indruk ouwe maar kranige en deftiga
Britten te zijn die toch nog « een tijdje zullen meegaan .. De voe^
balwedstrijd gaf het verwachte beeld van Engeland. De « zes • werden van het gras gespeeld door een samenhangend team. Ondertussen
kwamen de negen samen te Brussel en werden de funkties verdeeld.
Bij de vertrekkers Mansholt en « onze . Coppé. Mansholt, voorzitter,
vaak wel eens omstreden. Coppé, die er van de Belgische Socialisten
niet meer mocht bij zijn en onlangs nog in het nieuws kwam met zijn
boek over de Multi-nationale onderneming (een bespreking verschijnt
ergens in ons blad). In zijn plaats kwam Simonet

die de fiskalitelt

(geen sleutelpositie) onder de vleugels krijgt.
De stemming in Engeland blijft echter anti-europees.

De T o r i ^

vrezen dat de sterke stijging der vleesprijzen door het publiek zal
uitgelegd worden als een gevolg van Engelands toetreding tot de EEG,
wat helemaal niet zo is. Desondanks drukt Heath zijn vreugde uit
over het Europa der Negen.
De foto's : Coppé en Mansholt nemen afscheid. De nieuwe kor»
'missie rond de tafel.

de aangroei van de zuidafrikaanse bevolking
Volgens de ramingen van het departement van Statistiek te Pretoria
telde Zuid-Afrika op 30 juni 1972 een bevolking van 22587 miljoen,
tegen 22,396 miljoen op 30 juni 1971.
Tijdens dezelfde periode steeg de blanke bevolking van 3,873 miljoen tot 3,958 miljoen, de kleurling bevolking van 2.097 miljoen tot
2,144 miljoen, de Aziatische bevolking van 650.000 tot 668.000 en da
Bantoe bevolking van 15,776 miljoen tot 16,217 miljoen.
In 1946 bezat Zuid-Afrika een bevolking van 11.415.925. Sindsdien
Is dit cijfer verdubbeld.

een portret-

georges

marchais

(Argos) De Franse parlementsverkiezingen van maart e.k. overstijgen het belang en de betekenis die nationale verkiezingen gemeenlijk hebben. Voor de eerste
keer sinds 1947 (toen ze door Ramadier de laan werden uitgestuurd) hebben de
kommunisten het openlijk op ministerportefeuilles begrepen. Om zich grondig op
de belangrijke konfrontatie met de kiezer(s} voor te bereiden heeft de partij nu ook
een nieuwe sekretaris-generaal (voorzitter) verkozen : Georges Marchais. Hij moet
Waldeck-Rochet opvolgen die al in 1970 wegens ziekte uit het aktief politiek verkeer van zijn land was verdwenen. Samen met Francois Mitterand, de bewerker van
de nieuwe koalitie tussen socialisten en kommunisten (de term Volksfront is vandaag taboe !) zal Marchais solliciteren voor de gunst van het soevereine volk. Van
de uitslag zal afhangen hoeveel en welke departementen de kommunisten zullen
toegewezen krijgen, vooropgezet dat de linkse frontvorming het bijna vijftien jaar
oude gaullistisch bewind van de politieke kaart veegt — wat inmiddels nog moet
bewezen worden.
Georges Marchais gaat door voor de belichaming van de nieuwe stijl dte de
Franse KP vandaag uitdraagt, ofschoon zijn loopbaan kompleet strookt met het traditioneel kommunistisch promotiepatroon. Marchais werd lid van de partij in 1942.
van de CGT in 1948. In 1951 piomoveert hij tot sekretaris van een plaatselijke CGTafdeling (Issy Le Mollnaux) en in 1953 wordt hij vakbondssekretaris voor het hele
Seine-departement. Als partijlid maakte hij deel uit van een aktieve kommunistischa
kern bij Renault in Chassy-Le-Roi. Hier werd hij opgemerkt door wijten Maurice
Thorez. De toenmalige partijvoorzitter besefte meteen dat de bonkige, zwartharige
metaalbewerker alle eigenschappen verenigde om een eersterangsrol te spelen.
Marchais is vlijtig en ernstig, wars van ideologische problemen en gespeend van
intellektualistische vooringenomenheid: un dur. Voortaan zal zijn ster heil de hoogte
inschieten In 1956 wordt hij lid van 't centraal komitee, in 1959 heeft hij al zijn zitje
in het politburo, In 1951 parachuteert Thorez zijn beschermeling aan de top van da
partij-organisatie. Organisatieleider Marchais dankt zijn vlugge promotie aan zijn
onverdroten en dinamische werkkracht. Ook is hij een zwijger die altijd kritiek- en
kommentaarloos achter Thorez heeft gestaan. Om al die redenen werd hij al in februari 1970 tot plaatsvervanger van de zieke Waldeck-Rochet benoemd.
Inmiddels rezen twijfels omtrent de civieke betrouwbaarheid van Marchais. In
1942 was hij naar Duitsland gaan werken : « vrijwillig » zo schreef de rechtsradikale
pers, « gedwongen • zo beweert Marchais in een repliek die op 22 oktober 1970 in
o Express » verscheen Dit antwoord laat evenwel een paar vragen open Het is nl
zo dat de verplichte tewerkstelling (in Frankrijk) pas in februari 1943 afgekondigd
werd en de eerste transporten niet vóór eind februari van ditzelfde jaar op gang
kwamen. De partijleiding is echter van mening dat de ortodoksie van Marchais niet

kan betwist worden en dat men geen buitensporig belang mag hechten aan een
jeugdzonde. Marchais heeft de « grootmoedigheid » van zijn meesters nooit vergeten. Onverschrokken bleef hij op de bres : tegen trotskistische nieuwlichters »,
tegen « deviationistische » teoretici a la Garaudy. Ook heeft de stoere « metallo •
zijn ietwat hobbelige persoonlijkheid bijgeschaafd ; optreden, diktie, vestimentaire
gewoonten. Op het XXste partijkongres (juni jl) leek hij wel een president op
staatsbezoek, ontspannen, glimlachend, kompleet gemetamorfoseerd.
De " gedaanteverwisseling » van Marchais werkte stimulerend op de partij in.
Geholpen door duizenden getrouwen in bestuurlijke topfunkties is de KP een dialoog gaan voeren met zelfkantige arbeiders en vermogende • bourgeois » tegelijk.
Die opening naar mensen die tiaditioneel tot « rechts » of het centrum behoren had
wel eens verrassende gevolgen. Meer dan een •• chambre de commerce », verzamelplaats van alle op burgerlijk fatsoen gestelde handelaars en industriëlen sprak zich
ondubbelzinnig uit voor de ambtsverlenging van kommunistische burgervaders. Om
de •< verdraagzaamheid » van de bourgeoisie te vergoeden verklaarde de heer Andre Duromée, kommunistisch burgemeester van Le Havre, dat hij onder geen beding
zal dulden dat zijn stad « een socialistisch eiland wordt binnen een kapitalistische
maatschappij •. Een ander gevolg van Marchais' pogen om aansluiting te vinden
met brede lagen van behoudsgezind Frankrijk is een geleidelijke wijziging in de samenstelling van het kommunistisch ledenbestand. In 1972 schreef de partij 47.000
nieuwe leden in, maar 25 pet hiervan behoort tot de kategorie van technici, ingenieurs en topfunktionarissen uit de industrie. Nieuw hierbij is dat de partij niet
alleen literaire intellektuelen gaat aantrekken maar nu ook haar leden uit de tecfinische elite rekruteert, de technologen en technokraten van morgen. Tegelijk herneemt hij de politiek van de toegestoken hand, een politiek die in 1936 met ministerportefeuilles werd beloond.
Marchais blijft dus trouw aan de beproefde metode uit de vijftigjarige geschiedenis van zijn partij. De metode bestaat hierin dat de Franse KP zich in afzondering
verschanst (van 1947 tot 1972) of resoluut op koalitievorming en politieke verantwoordelijkheid aanstuurt (1936 en na de bevrijding). Haar houding wordt onveranderlijk door het opportunistische bepaald en door omstandigheden die niet-ingewijden
alleen maar kunnen vermoeden. Toch heeft die partij door alle wisselvalligheden
heen meer dan twintig jaar lang op 15 pet van het Franse kiezerskorps kunnen rekenen Ruggegraat van die stabiliteit is wel haar ledenoestand dat vandaag naar een
half miljoen toegaat. G. M Marchais is de man die haar in maart 1973 in de openbaarheid moet binnenleiden. Als men de opiniepeilingen mag krediteren staat het
licht op groen voor de linkse unie van Mitterand. Mitterand heeft de kommunisten
hard nodig. Maar de volgelingen van Marchais hebben hun eigen specifieke oogmerken niet verzaakt Gewijzigd is alleen de presentatie, de doktrine blijft.
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de ylaamse literatuur
is slechts
100 jaar oud...
Met zo'n uitspraak kan je

de n o o r s e

geleerde

bij jullie elk ontwikkeld mens
duchtig op stang jagen.

langvik

En toch denkt men
er in de Scandinavische landen
precies zo over, zegt de Noorse
porfessor L. Langvik-Johanessen.
Voor de Noren
Is Conscience de eerste
Vlaamse schrijver geweest.

vriend

en

bewonderaa

En verder betreffen de
misopvattingen
de hele Nederlandse literatuur i
Multatul'i's « Max Havelaar »
\s nog steeds niet vertaald
In het Noors...
Het klinkt allemaal zo onlogisch.
En dat is het ook.
Daarom beschouwt prof. Langvik
het zo wat als zijn levenswerk
rijn landgenoten
over die misvatting heen
te brengen.
Want, zegt hij, niet alleen
dient hen gezegd dat de
Zuidelijke Nederlanden de
bakermat van de
Nederlandse literatuur waren, er
dient aangetoond dat bepaalde
werken uit dat « onbekend
verleden » tot de toppen
der Europese literatuur behoreru
Daarenboven
beschouw ik de
Rederijkers-dramatiek als
een unicum in de Europese
fiteratuur.
Een unicum is daarom nog gee»
meesterwerk, maar hoe dieper ik
op de zaak inga, hoe meer

L. Langvik-Johanessen werd op 14.4.1919
geboren in Onsoy Hij promoveerde in de
Germanistiek en is gewoon hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde bij de Universiteit van Oslo
Een academiejaar lang verbleef hij met
zijn gezin te Leuven, schrijvend aan een overzicht (of een • geschiedenis » als je wil) van
de Nederlandse Letterkunde. Van het boek
zal een Noorse én een Duitse uitgave verschijnen Het schrijven van zo'n boek was
voor mij een sinds lang gekoesterde wens,
zegt hij.
Nu een (Duitse) uitgever zich achter het
project heeft geplaatst, krijgt dr Langvik de
grote kans waarop hij gewacht heeft : onze
literatuur definitief introduceren in Scandinavië.
Sinds 1948 is Langvik-Johanessen bezig
met de Nederlandse literatuur : Vondel en
Van Eeden waren de eersten die ik uitvoerig leerde kennen. Zij hebben mij sindsdien

nooit meer losgelaten. Neem nu Van Eden.
Jaren geleden verbleef ik meermaals in Nederland. Tegenover uitgevers en professoren
literatuur sprak ik er wel eens mijn bewondering uit voor de schrijver van « De kleine
Johannes ». Toen antwoordden mij die mensen : nu moet je maar eens gaan ophouden
met die Van Eeden.
Later maakte Ik het mee dat de Nederlanders hun Van Eeden gingen beschouwen als
een groot auteur.
Ach, als ik nu terugdenk aan mijn aanvangsperiode In Oslo . Mijn oorspronkelijke
voorkeur voor het wetenschappelijk onderzoek was het Duits. Plots ontdekte Ik als het
ware het Nederlands.
Uw publicaties over Vlaanderen
zich niet tot de literatuur ?

In de Nederlanden. Echter niet uitsluitend
daarover. Vaak schreef ik over onderwerpM
van algemene cultuur. En ook over de t a i ^
problematiek In België. Voor dit laatste w«rd
me nogal eens stof bezorgd als ik naar M^
gië overkwam. Zo maakte ik het mee hoe 1^
de Brusselse Grote Markt een dame ward
uitgescholden voor fasciste, sale boche OT
wat weet ik nog meer. Alleen maar omdat n
In keurig Nederlands aan een automobilial
gevraagd had of hij zijn wagen even kon v e ^
plaatsen om veilig stationeren mogelijk ta
maken. Bij zo'n voorval ben je natuurlijk dadelijk emotioneel betrokken en je gaat onva^
mijdel ijk op zoek naar de contekst waerto
dergelijke krasse dingen mogelijk zijn.

beperkten

In die twintig jaren (sinds Ik de Nederlandse literatuur en cultuur « ontdekte ») publiceerde ik natuurlijk vooral over de literatuur

U koos Vlaanderen als verblijf
steunpunt voor uw wetenschappelijk

a» al»
werk

Ik was al eerder hier geweest, net zoals \k
reeds in Nederland was. Telkens gedurenda
enkele maanden en dank zij een beurs vanwege de culturele uitwisseling tussen Nede^
land en Noorwegen of België en Noorwegen.
Nu zou ik mijn sabatjaar aanvangen. Dank
zij de financiële steun van de universiteit
van Oslo, kon Ik opnieuw (en voor de betrekkelijk mooie periode van een academiejaar)
naar de Nederlanden komen, ik koos Vlaao>
deren. Ten dele omdat Ik sinds enkele Jaren
contacten heb met professor José Aerta
(Albert Westerlinck) van Leuven. Maar vooral omdat Vlaanderen voor mlJ toch nog a »
ders is dan Nederland (Holland vooral), i s
Vlaanderen voel ik me beter thuis, men la
hier zo gemoedelijk en open en vooral : M
gewoon. Voor mijn wetenschappelijk werk
zit ik in Leuven in een gedroomd milieu.

Ik overtuigd raak dat
sommige van die werken grote
fiteraire waarde hebben.
De moderne literatuur heb ik
nog niet zo grondig kunnen
bestuderen.
Toch kan ik ook hier reeds
veel belangrijk werk aanwijzer^

Schrijft U een zogenaamd • objectief ovetzicht * 7 Of gaat U zich steunen op uw voorkeur(en) ?
Ik wil die literatuurgeschiedenis schrijven
volgens een tamelijk ongebruikelijke werkwijze. Omdat de Nederlandse literatuur b i
ons quasi onbekend is. moet ik ervoor zorgen
dat uit mijn werk meteen blijkt dat de Nederlandse literatuur werkelijk heel wat te bieden
heeft. Daarom moet ik ook de accenten anders leggen dan gebruikelijk >s en logisch
bij Nederlandstaligen, voor wie het lang geen
vorm van kennismaking met de eigen literatuur meer is, maar een soort objectief beschrijven. Ik moet onze mensen echter nog
overtuigen van het bestaan van eeuwenoude
literatuur in Vlaanderen en Nederland. Dua
kan ik me bijvoorbeeld de weelde niet vei^
oorloven van een Lieven Rena, De Vooya,
Stuiveling e.a. Zij konden de helft van hun
boek wijden aan de literatuur der laatste 80
Jaar, terwijl de andere helft de gehele p »
node van Van Veldeke tot 1880 overbrugt
Buiten het nederlandstallg gebied moet roaa
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direct aanbieden wat als belangwekkend is
aan te wijzen naar gelang van de verschillende periodes en/of milieus.
Over die periodes, tijdschriften en tijdsein*
Mandigheden kan men zich hier uiteraard
peen idee vormen, dat ligt in tijd en afstand
te ver af. Hiermee rekening houdend, pik Ik
é» grote auteurs er uit. Uit de vooral naambze literatuur der middeleeuwen breng fk
wet alleszins tot de Europese top-literatuur
ken gerekend worden : Karei en de Elegast,
Van den Vos Reynaerde, Halewein, Beatrijs.
Ie vergeet daarbij natuurlijk de grote namen
Riet die zich tussen die naamloze kunst bevinden : Van Maerlant, Hadewijch, Van Veldeke... In de late middeleeuwen komen
de drama's aan bod.
Die dramatiek is uniek In de Europese literatuur : Mariken van Nieumeghen, ElckerRjc... Over dit alles zal ik alleszins met eer
kunnen uitweiden I Onvermijdelijk zal ik ook
tegenover periodes komen zonder werkelijke
hoogtepunten. Dat kan Ik ook een objectief
overzicht neerschrijven. Bijvoorbeeld over de
achttiende eeuw, een nogal « stille » tijd.
Een appart geval vormen de Rederijkers.
R( zal ze uitvoerig behandelen, In tegenstelRng tot de verwachtingen van velen In
Vlaanderen. Ik stuit hier In Vlaanderen (gekikkig niet overal) op de ruim verbreide en
mJ. verkeerde opvatting dat de rederijkerskunst onbelangrijk was.
Ook over de achttiende eeuw wou ik nog
•en woordje meer zeggen. In het buitenland
gelooft men echt dat toen reeds een uitgeItreid patrimonlunr van eeuwen literatuur
aanwezig was.
^k zal dus hier en daar toch onverwacht
dé objectieve benaderingswijze moeten achtarwege laten. Ik ontdekte bijvoorbeeld het
werk van de Brusselaar Jan Frans Cammaert,
Maria Stuart. Zuiver literair gezien misschien
helemaal geen hoogtepunt, maar uitzonderlijk toneelmatig, geweldige barok met baletten en koren.
Tenslotte wil ik nog eens onderstrepen dat
mijn hoofddoel blijft : bewijzen dat Vlaanderen het middeleeuws centrum van de Nederlandse literatuur is geweest én dat daar en
in het Noorden sindsdien een ononderbroken en belangrijke literaire produktie heeft
plaats gevonden.

Wie barok zegt, denkt vooral aan Vlaanderen ?
Holland had één grote barok-schrijver :
Vondel. Maar die was Vlaming van geboorte.
Typisch voor die Vondel was wei dat hij In
Amsterdam als tijdgenoot van Rembrandt
leefde, maar slechts uitzonderlijk over de
Hollandse meester schrijft... terwijl hij het
steeds maar heeft over Rubens, dé grote
achilder van zijn tijd.
Op zichzelf Is de Vlaamse afkomst van
Vondel en diens hang naar de Vlaming Ru-

bens niet zo belangrijk misschien, maar voor
de buitenstaander (voor wie Ik tenslotte
schrijf) moet dat een aanduiding zijn dat de
Nederlandse Cultuur en Literatuur een zaak
van Noord én Zuid is, de afwisseling In de
leiding ervan en een zeker onderling onder
scheid in acht genomen.

Noord en Zuid : een onderling onderscheid
alleen ?
Wij zijn gewend het zo te zien, ja. In de
Europese literatuur vormen zij samen een
geheel. De uitzonderingen (cfr. De Noren die
de Vlaamse literatuur als appart en van geringe ouderdom beschouwen) bevestigen die
regel.
Het onderling onderscheid is er dus wel.
Maar ik zou de grens voor dit onderscheid
niet willen aangeduid zien als de huidige
staatsgrens tussen Nederland en Vlaanderen. Antoon Coolen bijvoorbeeld — een auteur van wie ik echt houd — is in mijn ogen
een Zuidnederlands auteur.
Als scheiding tussen Noord en Zuid zie Ik
de grote rivieren en de godsdienstige grenzen. De politieke geschiedenis heeft het natuurlijk wel anders laten uitkomen.
De staatsgrenzen hebben al bij al toch een
zekere invloed gehad. Invloed die evenwel
niet te vergelijken is met wat zich elders In
Europa voordeed, met Oostenrijk dat na de
schelding met Duitsland zijn eigen weg opging. Ook in de toch wel met elkaar verwante Scandinaafse landen zijn de staatsgrenzen méér dan politieke grenzen alleen.
Tenslotte ontdek ik in de Nederlanden Iets
van de eenheid door verscheidenheid : Friezen zijn geen Hollanders en beiden zijn geen
Limburgers enz. Je kan zo doorgaan tot In
het Zuiden. Spijtig vind ik het dan wel dat
men soms die verscheidenheid misbruikt. Zo
hoorde ik vroeger vaak een Amsterdammer
spreken in de trant van « die van Limburg ».
Ik verneem dat zoiets vandaag niet meer
voorvalt, gelukkig dan maar.
U heeft ooit gezegd : Vondel, aan die Nederlander alleen al zou ik mijn hele leven
kunnen wijden...
Vondel is een der groten van de Europese
literatuur. Ik zou hem als kunstenaar willen
vergelijken met Bach : Vondel en zijn Bijbelse spelen. Bach en zijn contrapuntisch werk.
Allebeld vormen zij een conservatief element met hun werk — zij zochten hun uitgangspunten in de vroegere tijd —, maar zij
zijn niet conservatief. Immers, zij schonken
aan het oude gegeven een nieuwe en uitzonderlijke ontwikkeling. Vondel noch Bach
hebben school gevormd. Na hen houdt plots
iets op. Zij zijn als het ware doodlopende
straten. Die hoog eindigen !
In mijn Vondel-boek « Zwischen Himmel
und Erde » heb ik getracht dit alles grondig
te verklaren. Daarom beschreef ik ook de

traditie die vóór Vondel begon met Roeselaers. De Coninck, Van Nieuwlandt en precies door Vondel naar een hoogtepunt is
gevoerd. Zonder dat ik het zelf besefte legde
ik in mijn Vondel-studie de basis van een
nieuwe analytische methode, die Ik nu de
psycho-symbolische methode noem. Ik dacht
toen dat ik alleen een nieuw aspect in Vondels tragedies had ontdekt. Later bleek dat
men deze zienswijze ook op andere schrijvers kon toepassen. Mijn Grillparzerstudie
volgt deze methode consequent. De bijfiguren omheen de hoofdfiguren zijn eigenlijk
slechts symbolen van de verschillende persoonlijkheidscomponenten van de hoofdfi-;
guur : aards contra geestelijk, objectief contra subjectief. Dit zijn vier grondelementen
van de menselijke psyche. De priester en de
officier, elk met verschillende argumenten
redenerend zijn uitingen van het objectieve,
de vrouw blijft het subjectief aards ik van
de hoofdfiguur. In Jephta en Gijsbrecht van
Aemstel moet de hoofdpersoon zijn vrouw
(zijn aards « ik ») wegzenden om aan het
geestelijke te kunnen voldoen.

als De Loteling, De arme edelman. De leeuw
van Vlaanderen Ook Multatuli kent men hier.
Echter slechts om Saidjah en Adinda, dat
hier verscheen als .. feuilleton. Integraal
was Max Havelaar wel verschenen in het
Deens en het Zweeds. Deens leest men hier
vrij gemakkelijk, Zweeds gaat zeer lastig.

Ontmoet je een verschijnsel rechts contra
links en omgekeerd in ons socio-cultureel
leven in het al^ièmeen en in onze literatuut
In het bijzonder ?
Zoiets is me hier inderdaad nogal sterk opgevallen. In de Nederlanden tref je werkelijk « zuilen » aan. Bij ons in Noorwegen bestaat zoiets echt niet Singrid Unset bijvoorbeeld was katholiek, maar werd door werkelijk eenieder aanvaard.
Op het politieke vlak ontmoet je die tegenstelling bij ons haast niet. Ook Nederland lijkt me in die dingen minder bevooroordeeld dan Vlaanderen Alleen in godsdlenstaangelegenheden is men daar onderling meer
verdeeld dan in het Zuiden.
Al bij al hebben de tegenstellingen in
Vlaanderen tot verregaande discriminaties
geleid : Timmermans, Walschap, De Pillecijn.
De eerste twee blijken intussen wel in ere
hersteld te zijn. Maar bij de Pillecijn is het
wel tragisch op te merken dat men hem om
louter politieke redenen de plaats weigert
die hem toekomt : helemaal vooraan In de
rij der sociaal-bewogen auteurs.
Uiteindelijk moet Ik wel bekennen dat Ik
In de twintig jaren waarin ik Vlaanderen In
de Nederlanden volg, voortdurend de zuilen
heb zien slopen. Ik hoop dat ik me daarin
niet vergis.

En de andere auteurs van uw voorkeur ?
Eerst en vooral gaat mijn voorkeur naar
het Nederlands drama. Zowel vóór als na
Vondel. Voor het rederijkersdrama heb Ik wel
een boon. En I.v.m. de moderne tijd, ben ik
vooral Herman Telrllnck gaan zien als een
groot dramaturg. Hugo Claus verglijk ik In
zekere zin met Hendrik Ibsen, ik erken het
meesterschap van die mensen, maar ik kan
er zelf niet van genieten. Wat proza en
poëzie betreft zou Ik hier honderden namen
moeten noemen, de keuze is zo uitgebreid :
Couperus, Multatuli, Conscience, Streuvels,
Buysse, Van de Woestljne, De Pillecijn, Gijsen, Timmermans, Teirlinck, Coolen, Van der
Leeuw, Van Ostayen, Walschap, Elsschot. Met
Walschap begint dan de nieuwe weelde van
bekende namen : Boon, Daisne, Lampo, Raes,
Claus, Ruyslinck e.a. Vanuit mijn « gezichtshoek » kan Ik onder die namen nog geen
voorkeuren aanduiden, de afstand is nog onvoldoende.

frans-jos verdoodt.

I

Deze eminente geleerde Lang-

I

vik-Johanessen zou einde juni

I

1972 terugkeren naar Oslo.
Uiteindelijk bleef hij in Vlaan-

De Noren weten zo weinig over onze literatuur. Wiens werk hoort bij dat weinige ?
De zogenaamde gemiddelde Noor kent
toch wel een kleine reeks « grote Hollandse
namen ». Bijvoorbeeld Couperus, die hier —
en m.I. terecht — beschouwd wordt als een
belangrijk auteur. In het werk van die man
zoekt men hier én de burgerij-literatuur én
de naturalistische literatuur. Vooral zijn
Oosterse romans worden gewaardeerd Ook
wel zijn Haagse.
Van Couperus zijn hier best gekend : EIne
Vere, Majesteit, De stille kracht.
Vóór Couperus was Conscience al vertaald en gekend in Noorwegen. Met werken

I

deren tot midden juli

: hij

I

wenste de iJzerebedevaart bij

I

te wonen. Die IJzerbedevaart
is groots, ontroerend, indruk-

I

wekkend, zei hij nadien. Ik

I

had mij daar veel van voorge-

I

steld. En toch noem ik zoiets
nog een revelatie !
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zoekertjes
1) Sociaal assistent,
in orde
met legerdienst zoekt betrekking in het A n t w e r p s e .
2) J u f f r o u w , 22 j . lager
o n d e r w i j s + diploma
daktyla, zoekt part-time
king, provincie A n t w . —

middel
stenobetrekR 194

3) 44-jarige, met 20 jaar ervaring in mekanografie plus bijhorigheden, alsook ervaring
bij
computer, zoekt passende
bet r e k i n g , A n t w e r p e n - Brussel Mechelen.
4) D o k t e r a s s i s t e n t met ervaring zoekt betrekking bij huisarts, specialist of in kliniek.
5) Ingenieur m e t jarenlange
ervaring
Kongo
en
Nigeria
zoekt betrekking voor
private
firma in
Latijns-Amerika,
het
Midden-Oosten of A f r i k a .
— R 206
6) Jonge man in orde met legerdienst, diploma A 1 , sekretariaat - moderne t a l e n , zoekt
passende b e t r e k k i n g , BrusselMechelen - A n t w e r p e n .
R 187
7) J u f f r o u w , 16 jaar. Lag M i d .
Onderw. + 1 jaar handel. Kan
behoorlijk typen zoekt passende betrekking A n t w . • Bruss. Mechelen - St. Niklaas
R 210
8} Jonge man 22 j . , diploma
Grieks Latijnse humaniora, voldaan aan m i l i t a i r e
verplichtingen zoekt passende betrekking
als bediende. M e c h e l e n , A n t w .
Brussel
— R 198
9] Licentiaat wis- en natuurkunde, zoekt betrekking (ook
interim) in vrij o n d e r w i j s .
lOj Technisch
landbouwingenieur zoekt passende betrekking.
11) Verkeerse.xpert, schadeopneming, zoekt passende betrekking, liefst prov. A n t w e r p e n of
Limburg.
12) Gehuwde dame zoekt bet r e k k i n g bediende, bij voorkeur
ziekenfonds of sociaal organisme.
Voor 1 t o t en met 12 schrijven
of opbellen Senator W. Jorissen, Louisastr. 3 1 , 2800 M e c h .
Tel. (015) 435.96

Germaanse f i l o l o o g , 30 j . , zoekt
dringend passende betrekking. Zich
w e n d e n gemeenteraadslid dr. 8.
De Waele, Eversestr. 94, 1940 St.
St. W o l u w e . Tel. 20,12.46. — R 189

Passende betrekking gezocht voor :
Juffrouw 21 jaar, diploma A6-A2,
handelscorrepondentie, Ned. Frans,
Engels, t i j p w e r k in 4 moderne talen. Z.w. Oswald Van Ooteghem.
Rode Kruisstraat 7, 9001 Gentbrugge. Tel. 09/52.72.87.
— R 184

VERZEKERINGEN JOZ NEVEN
Makelaar • raadgever, Zuivelmarkt
38, Hasselt, w e n s t schriftelijk kandidaturen te ontvangen van chauff e u r s , of jonge mannen die hiertoe
opgeleid wensen te w o r d e n , voor
verscheidene transportbedrijven :
— in Limburg : chauffeurs voor
autobus e n / o f vrachtwagen ;
— in Oost- en West-Vlaanderen :
(liefst in streek Kortrijk) : vrachtwagenchauffeurs
voor
internationaal verkeer.
Vereisten : blanco strafregister,
eerlijk, dienstvaardig, w e r k l u s t i g .
— R 164
Mechelse firma in binnenhuisarchitektuurmateriaal
zoekt
vertegenw o o r d i g e r in het Leuvense. Schrijven of t e l e f o n e r e n : senator W.
Jorissen - Louisastr. 3 1 , 2800 Mechen Tel. 015/435.96.
— R 186

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

Gevraagd

:

— 1) gediplomeerde verpleegster
A-1 of A-2 in de streek van Diest ;
— 2) boekhouder kantoor te Brussel.
Zich w e n d e n : Willy Kuijpers, volksvert-jgenwoordiger, S w e r t m o l e n s t r .
23 •e 3020 Herent, t e l . : 016/296.42.
— R 218

Vragen aangepast w e r k in het Limburgse : a) jonge man, 19 j . , v r i j
van legerdienst, lager sec. onderw i j s , diploma sekretariaat (Erasmusschool) : b) j u f f r o u w . 21 j . , humaniora, praktijk als boekhoudster.
Z.w. : volksver. E. Raskin, Ursulastraat 1. Eigenbiizen, tel 011/19454.
— R 203
O Gezocht:
hoofdverpleegster
voor een kliniek aan de kust. Diploma + ervaring. Tel. of schr. O.
Huygebaert, Koning Ridderdijk 19,
Westende, t e l . 09/30268 —R 208

Chauffeur, ca 50 jaar, zoekt w e r k
voor halve dagen, nl na 15 u. Liefst
in de streek van Gent of Eeklo.
Schrijven bureel blad of v o l k s v e r t .
Baert, Koningin Astridlaan 123 te
Gent.
— R 196

Flinke bediende, algemeen kantoorw e r k en hulpboekhouding, vader
van 4 kinderen, zoekt nieuwe werkkring. Tweetalig, met zeer goede
noties van Duits, en enige kennis
van het Engels. Kan zich onmiddellijk vrij maken wegens bedrijfssluit i n g . Elke degelijke bediendenbet r e k k i n g is w e l k o m in omgeving
Brussel - Mechelen - A n t w e r p e n .
Voor bemiddeling schrijven of telefoneren
naar
gemeenteraadslid
O. Renard, Frans Halsvest 6, 2800
Mechelen (015/133.14).
— R 207

Zoekt aangepast w e r k : jonge man,
20 j . , vrij van legerdienst, diploma
Gr. Lat. humaniora, kennis Frans,
noties Engels-Duits. Z.w. : volksv e r t . E. Raskin, Ursulastraat 1, t e
Eigenbilzen, t e l . 011/19454,
— R 209
Vertaler in Fr., Duits, Eng. en
uit
Ital.,
Roemeens,
Russisch,
Tsjechisch, Pools. Bulgaars, Servokratisch, Portugees, Deens, Noors,
Zweeds en Esperanto zoekt part.
time werk telefoneren
( 03/89.05.98
M u y s - Bornem )
— R 213
Magazijnier 35 jaar zoekt passende betrekking liefst M e c h e l e n
of A n t w e r p e n Schrijven of telefoneren: W. Jorissen, Louisastr. 31
2800 Mechelen
— R 214

# Gevraagd: verkoopsleider voor
f r i g o ' s , w i n k e l i n s t a l l a t i e s en speciaal zaken, halve of volledige bet r e k k i n g noodzakelijk
bekent m e t
klantenkring Costan 0 5 3 / 6 7 125

J u f f r o u w uit het A n t w e r p s e , 24 f.
oud, zopas g e d i p l o m e e r d als maatschappelijke assistente m e t onderscheiding, zoekt passende betrekking, l i e f s t in het A n t w e r p s e .
J u f f r o u w wonende te A n t w e r p e n , 22
j , zopas gediplomeerd als gegradueerde in onthaaltechniek, zoekt
passende betrekking in het Antwerpse.
Z.w : v o l k s v e r t . Schiltz, Te couwelaarlei 134, Deurne, t e l . 03/24.78 25.
— R 5
Jonge man, 20 jaar, vrij van legerdienst - voltooide studies van de
w e t e n s c h a p p e l i j k e humaniora m e t
daarbij nog 2 jaar studies van arc h i t e k t , zoekt b e t r e k k i n g , l i e f s t als
tekenaar. Kontakt via gemeenteraadslid Roger Lenaerts, Halensestraat 37 t e 3383 Hoeleden. Tel. :
016/776.61.

19-jarig meisje van St. KwintensLennik.
Dipl.
direktiesekretariaat
ekonomie, steno-daktilo, 4 t a l e n ,
zoekt passende betrekking in of
rond Brussel.
— R 212

Leerkracht v o o r Lager B u i t e n g e woon Onderwjis-inrichting uit da
s t r e e k van A a l s t ( f u l l - t i m e ) .
Kontaktadres
: i^rans Van
Der
Burght, Geraardsbergse s t w g . 2 0 ,
9440 Erembodegem-Terjoden. Tel. :
053/281.73
— R 219

Belangrijk m u t u a l i s t i s c h verbond t e
Brussel zoekt bedienden met ondervinding op m u t u a l i s t i s c h g e b i e d .
Kontaktadres : sn. dr. R. Roosens,
Markgravelei 28 te 2000 A n t w e r p e n ,
t e l . 03/38 01.37 (vanaf 5.1.1973).
— R 221
J u f f r o u w , 18 jaar, diploma A6 A 2 ,
zoekt betrekking als t y p i s t e of bediende. Contact nemen m e t Ponnet
Henri, Zonnelaan 2, 9620 Z o t t e g e m .
— R 224

Binnenhuisarchitecte A1 zoekt passende b e t r e k k i n g in de o m g e v i n g
van Brussel of Leuven.
Schrijven of o p b e l l e n
Federati»'
s c h e p e n M a r c e l De Broyer, 6, Italiëlaan, 1900 O v e r i j s e . - Tel. :
02/50.61.76,
— R 3

COO AALST
« De Commissie van Openbare O n d e r s t a n d der Stad Aalst zal
eerlang een w e r f r e s e r v e aanleggen voor de b e t r e k k i n g v a n ;

GESCHOOLD

B CHAUFFEUR

De d u u r t i j d van de werfreserve is t w e e jaar.
De kandidaturen dienen gericht aan de heer Voorzitter van d«
Commissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dit b i j aangetekend
schrijven. Zij dienen uiterlijk op 23 januari 1973 op het sekretariaat van de Commissie aanwezig te zijn, samen met de n o d i g «
bewijsstukken.
De voorwaarden en b i j k o m e n d e inlichtingen k u n n e n steeds b a komen w o r d e n op het sekretariaat. Gasthuisstraat 40, Aalst,
van maandag tot v r i j d a g , tussen 9 uur en 11.30 u u r of telefonisch
(053) 22393 ( b i n n e n p o s t 1 0 4 ) . •

VU-Federatie- en Gemeenteraadslid
A r c h i t e k t Karl Van Hespen zoekt
voor dringende i n d i e n s t t r e d i n g , volledige betrekking een bouwkundig
tekenaar A2 of A l of g e l i j k w a a r d i g
e l e m e n t . Telefonisch afspraak maken a.u.b Steenstraat 32 - 1800 Vilvoorde - 02/67.00.65.
— R 2

EEN JUWEEL MET STANDING

Brouwerij

KIES JE BEST BIJ

MOORTGAT

VERELST

BREENDONK
tel.
voor
en

(03)
AL

Meir 2 (Hoek Wiegstraat)

86.71.21
Uw

bieren

2000 Antwerpen

Limonades

•

Tel. : 33.46.31

Bijhulzen : Cogals 0 > y l e l 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. ( 0 3 ) 36.10.11

HORLOGES - LONCINES
VERDAL - MONDIA
AANSTEKERS DUPONT

Dsheeghar Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
tel. ( 0 9 ) 22.45.62

Op BERGSAFARI naar het LECHTAL - TYROL
ELFDAACSE

REIZEN

MET

LUXE

OP 22-6, 30-6, 8-7,
Prijs alles i n b e g r e p e n

AUTOCAR,

REGELMATIGE

1 6 - 7 , 2 4 - 7 , 1-8,

: juli-augustus

6.850

9-8.

AFREIZEN

1-9-

F - juni-september

6.450

F.

Heenreis doorheen de o n m e t e l i j k e Spessartwouden en O d e n w a l d , terugreis door Z w a r t a w o u d , Triar
en L u x e m b u r g . Zeven dagen v e r b l i j f in l e c h t a l : programma :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Uitstap naar Plansee, O b e r a m m e r g a u , bezoek aan het sprool<jesl<asfeal t i n d e r h o f .
Wandelingen naar Simmswaterval en Kaisers.
Bezoek aan de houtsnijschool te EIbiggenalp en de kun5thanc^A'everij te Stanzach.
Bergsafari naar de Suttgarter Hütte.
Gelegenheid tof z w e m m e n in v e r w a r m d z w e m b a d .
B i j w o n e n van Tiroleravond.
Rondrit met koets en paard langs smalle wegeltjes en ongerept natuurschoon.
Gezellige namiddag in de KASERMANDELberghut b i j echte volksmuziek o p da citer.
Uitstap naar V o r d e r b u r g langs Tanheimertal, Oberjochpas en met de l i f t naar b o v e n .
Inlichtingen

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

« Technisch Ingenieur A l - s p e e l » l i t e i t elektronlka
zoekt d r i n g e n d
w e r k ( v r i j van l e g e r d i e n s t ). »
Schrijven
provincieraadslid:
KrI»
LAMBERT B a t t e r i j s t r a a t 16
t e l . 0 5 9 / 7 4 1 42 t u s s e n 9 en 10 IJ
s'morgens
— R 21S

A A N B O D VOOR DE STREEKPERS
— Vari-typer plus zes v e r s c h i l l e n d a
l e t t e r t e k e n s , prima staat, p r i j s i
16.000 f r .
— Offset-machine : r o t a p r i n t R75 i
39.000 fr.
— offset-machine : Rex-Rotary s
25.000 fr.
Voor i n l i c h t i n g e n : t e l . 03/30.68.36.
— R 211

J u f f r o u w , geb. 5-8-54 volledige studies moderne humaniora
ekonomische afdeling m e t dactylo en
boekhouding, zoekt b e t r e k k i n g .
Kontakt via gemeenteraadslid Roger Lenaerts, Halensestraat 37 t e
3383 Hoeleden. Tel. 016/776.61.
— R 222

% Frigo's nieuw prefab, uit tent o o n s t e l l i n g t e koop 2,5 X 3,60 m
H 2,60 m Costan 0 5 3 / 6 7 125
— R 216
Vlamingen, TANDGEBITTEN - reparaties
Tandtechnisch
laborator i u m , Chazallaan 83 1030 Schaarbeek, tel 34.06.43
— R 217

ti-1'l«7«

Prinsdaal 61
BAMBRUGGE
Tel. 053/634.23

en

reservatie

: REIZEN

LUX

CAR

A d v . De Backerstraaf 61
DENDERHOUTEM
054/311.63

V R A A G VRIJBLIJVEND PRACHTIGE FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN EN P R O G R A M M A .

EEN V.T.B.-GROEPSREiS NAAR MEXICO
Land van Maya- en Aztekenkull-uur
Zaterdag, 3 tot donderdag, 22 februari (20 dagen)
Bezoek aan Mexico-stad, Guadalupe. Teotihuacan, Fortin de las, Tehuacan, Oaxaca, M i t la, Monte Alban, Merida, Chichen-ltza, Uxmal,
Villahermosa en Palenque.

Toeslag éénpersoonskamer : 3.525 fr.

Vertrek verzekerd l
Reissom : 53.950 fr.
Reissom : 49.900 fr. (min. 20 deelnemers)

Reisleider : de heer Albert Govaert uit Brugge.

Celdige internationale reispas en internationaal bewijs van koepokinenting vereist.

Programma op verzoek te bekomen.

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 —
TEL. (03)31.76.80
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. ( 0 1 1 ) 5 6 3 . 1 0
—
9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21
—
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 • Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 l e u v e n , Bondgenotenlaan 102,
Tel. (016)267.20 — 2800 M e c h e l e n , O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (015)420.09 — 8400 Oostende., Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roeselare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 • Tel. (03)76.38.95 —
2300 Turnhout, Herentalsestraal 3 •
Tel. (014)428.40 — 1800 V i l v o o r d e , Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15
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achter de bomscherven

de muiti -

Het aantal doden in Ulster
Binds het uitbreken van de burgeroorlog
benadert de 700.
Hoeveel gewonden er zijn zeggen de statistieken niet,
maar ze belopen in de duizenden,
waarvan velen met blijvend letsel s
een of twee benen verloren,
eoms een arm afgerukt,
beschadiging van hoofd of hersenen,
verminking van het gezicht,
verlamden geheel of gedeeltelijk.
En een jeugd die vaak zonder vaderlijk gezag
of moederlijke liefde opgroeit,
temidden het geweld,
waarmee ze heeft leren leven,
zelfs heeft leren spelen.
De kinderen van Ulster gooien met stenen
naar de bezettingstroepen of verzamelen
op levensgevaar de gummi-kogels,
die de Britten op demonstranten afschieten.
Het zijn kogels met rechte
doch ook met spiraal-kogel-baan,
die armen en benen kunnen breken
of wanneer ze het hoofd raken
rware hersenschuddingen of schedelbreuk veroorzaken.
De kinderen van Ulster
drijven er een winstgevende handel mee i
6 pond voor één rubberkogel,
aan Britse, Amerikaanse,
Duitse en Franse jounalisten
of radio- en tv-lui,
die het rubber geval als souvenier
van een gevaarlijke reportage mee naar huis nemen.
En als je dan die knapen vraagt
of ze bij hun jacht
op de rubberkogels niet voor hun leven vrezen
zeggen ze onverschillig,
zonder de draagwijdte van hun woorden te beseffen
« We don' t care »...

nationale

Een meisje van 18 dat beide benen en een arm verloor
eist niet de bestraffing der bommenleggers.
Ze herhaalt voortdurend :
c Als ze de bommenleggers snappen moesten ze die bij
ons brengen, bij de kreupelen, de gehandikapten en de
verlamden alleen om hen ons te tonen, zodat ze de
gevolgen kunnen zien van hun daden ».
Vele gelijkaardige reakties zowel bij katolieke als
protestantse slachtoffers, ook bij de vaders en de
moeders die in de geweldstraten van Belfast en
Londonderry een kind verloren, vaak onherkenbaar
verminkt en slechts nog te identificeren aan een
kledingstuk of typische rommel die een knaap van
tien in zijn broekzakken meezeult.
.Weinig wrok of wraakgevoelens bij hen die de BBC
interviewt en welke serie interviews ook een passend
besluit toelaat. Het is het beeld van een ontwrichte
maatschappij, van civil war slums,
van kogelgaten en ruines, van getreiter en van bloed
van groepsverhuizingen
Xde katolieken bij hun soortgenoten
en de protestanten evenzo).
Van een vrouw wier man lid van de IRA is
en geïnterneerd en die hem liever vernederd achter
prikkeldraad ziet dan 's nachts in aktie
c want als geïnterneerde maakt hij dan toch kans
om het te overleven » . . .
de armoe op de koop toe genomen.
Of het is het beeld van twee jonge weduwen,
de ene van de eerste in Ulster neergeschoten Britse
de andere van een IRA-strafkapitein
c gesneuveld voor Eire ».
Twee gelijke moederlijke reakties
maar de IRA-weduwe betreurt niets
en het tranerig gezicht verandert in een trots masker.
Er zijn ook Britse soldaten
die op de vroege huiszoekingen
en arrestaties helemaal niet gebrand zijn
[(de anderen worden niet voor de kamera gevraagd),
er zijn de zeldzamen
die in de frontlijn blijven wonen
en flegmatisch zeggen :
« we zijn het fluiten van de kogels gewoon geraakt >..
Ulster 1973. Waar bhjft de afschaffing
van de sociaal-ekonomische diskriminatie
ten nadele der katolieken?
Waar blijven de hervormingen?
Waar blijft het nieuwe pakt tussen de twee groepen,
om aan de bestaande diskriminatie
een einde te maken
en een nieuwe onmogelijk te maken?
Om dan de hereniging met Eire
in alle rechtvaardigheid te voltrekken.
Hoeveel bloed moet er nog vloeien,
hoeveel ellende nog,
vooral eer de versteende protestantse upper ten murw
worden en van hun « supremacy » afstand doen,
ten gunst van de kleine man,
hij weze katoliek of protestaat?

onderneming

Prof Coppé — de meesten bekend als gewezen
lid van de EEG-commissIe — is de auteur van « De
Europese Uitdaging *, een boek dat wij bij zijn
verschijnen reeds bespraken en waarvan een tweede druk is uitgekomen bij de Standaard Uitgeveri\.
Dit boek antwoordt op en is tegelijkertijd aanvulling
van J J. Servan-Schreibeis » Le défi américain »,
werd gunstig ontvangen, zowel omwille van de kritische benadering en koirektie van het boek van
de Fransman, als om de oriëntering van het probleem naar een terrein waar de eigenlijke oplossing ligt, een terrein dat noch Amerikaans noch
ekonomisch is !
— Wet •• De multi-nationale onderneming » heeft
prof. Coppé een verschiinsel willen belichten dat
meer en meer niet slechts het ekonomische maar
ook andere terreinen van het openbare leven gaat
raken : de multi-nationale onderneming. Op een
ook voor een leek begrijpeliike wijze toont hij aan
dat deze ondernemingen duidelijk
onderscheiden
zijn van de grote nationale ondernemingen met buitenlandse filialen, die wij als « internaiionale ondernemingen » bestempelen. Hieruit volgt ook, dat
bijvoorbeeld de lijst en de volgorde naar belangrijkheid van de grote Amerikaanse ondernemmgen
met internationale vertakkingen met overeenstemt
met die van de multi-nationale.

kaartjes
Januari is de maand van nieuwjaarsbezoeken en dito wensen.
Wie je niet zo dadelijk met een gelegentieidsbezoek kan verblijden, stuur je een kaartje. Daarop staat alles wit op zwart
gedrukt en de afmetingen van het geheel beantwoorden aan
de posteisen : zoedoende kost het wensen niet meer dan twee
frank en wat anders kan je nog met twee frank aanvangen ?
Soms krijg je een kleuriger wens : een prentkaart waarop
één of ander sneeuwlandschap in fotografie, een vallei uit
Vorarlberg of Zuid-Tirol, waarbij je melancholisch aan een
sneeuv\rvakantie denkt... maar je zit in je — weliswaar knusse
— half-duistere woonkamer en buiten sluipt een boosaardige
mist rond. Of je groottante stuurt je haar beste wensen in
schoonschrift achter een technicolor-beeld van flessen, vrolijke
pakjes, feesthoeden en slingers... zij vond het een prachtig
richt, de huiselijke ziel, maar het herinnert jou aan nieuwjaarsmorgen en aan de drankkater op je bedrand...
Firma's sturen je eveneens hun beste wensen, op glanzend
papier en met een begeleiding van internationale spreuken,
zelfs dat Chinese tekens de papieren attentie versieren : het
groot-kapitaal verlangt naar te verdedigen belangen in het Verre
Oosten en dat laat ze je dan even weten.
Ook leerlingen zenden kaartjes, naar hun veelgeplaagde leraars, maar zo'n mode is het niet meer. Een twintigtal jaren
geleden had je een boekje (nu beschikken tienjarigen al over
een « agenda >), waarop je zorgvuldig de adressen noteerde
van de onderwijsmensen die je in de vreze des Heren en in
respekt voorzichzelf naar de volwassenheid dwongen. Je zond
ze volijverig nieuwjaarskaartjes, die je in een warenhuis uit een
enorme grabbelmand had gevist. Het « Gelukkig Nieuwjaar » of
« Bonne Année » (de warenhuistweetaligheid was toen nog
uitbunderig) prijkte sierlijk gekruld en verguld onder een oneindig getekend sneeuwlandschap, waarin leuke crinolinemeisjes
in donkerrode jasjes liepen. Hoefijzertjes, takjes huist of marentak, biggetjes en erg-paarse viooltjes waren de onmisbare ingrediënten voor een up-to-date wenskaart. Je kon kaartjes kopen met kerkjes in vertikale of horizontale stand, je had ook
wenspapiertjes in mini-formaat, eigenlijk vond je die het mooist,
omdat je ze niet «open mocht : ze waren duurder dan de « gewone ». Het allermooist waren de prenten met de traditionele
dennebomen en -appels, netjes met glisterende glassnippers afgezoomd. Zo'n glimmende wensen kreeg alleen je beste vriendin, en dat was elk jaar iemand anders, wat de wispelturigheid
van de kinderlijke verhoudingen illustreert, even onstandvastig
als de politieke vriendschappen nu. De postbode hield niet van
die glanzende kaarten in reliëf, hij eiste dat ze in een omslag
moesten. Hij kwetste er zich de vingers aan, zo beweerde hij,
maar wij dachten dat hij geen verbeelding had en veel te haastig was. We verzamelden de kaartjes, we wedijverden om ter
meest en om ter mooist, we dreven er handel in, zoals de
jongens in knikkers. In de tekenles kregen we tenslotte de opdracht over zo'n kaart potloodvierkantjes te trekken en dan kozen we een nogal waardeloze kaart, we moesten de Dickense
herberg of het verre kerkje op een achtergrond van purperen
wolken of groene luchten vergroot op een tekenblad weergeven.
We slaagden er nooit in de bonbonkleuren te evenaren, hoezeer
we ook trachten met propjes watte het uitbundige kleurpotlodeneffekt te verzachten...
Vandaag kost -kaartjes-versturen een bom duiten, en kinderen
houden meer van Skippy-kijken dan van kaartjesschrijven. En
waarom zouden ze eigenlijk de klasmeneer of de schoolmevrouw met een nieuwjaarsprent bedenken ? Het schoolrapport
wordt er toch niet beter door...
Toen ook niet. Toen viel er nog sneeuw in januari en er was
nog geen teevee.

hugeutte d.b.

De auteur zet de verschillen tussen beide uiteen,
en gaat de faktoren na die het ontstaan, de expansie en de macht van deze ondernemingen beïnvloeden In de ene of andere zin — evenals de samenhang met de internationale handel.
— Het sukses van de multinationale ondernemingen is te wijten aan de grote voordelen die deze
ondernemingsvorm biedt en die zijn ontwikkeling
ook bevorderen : zowel door de vertikale als door
de horizontale koncentiatie (als traditionele voordelen van de grote dimensies) als door allerlei bijkomende faktoren.
— In een tiental slotbeschouwingen vat prof.
Coppé zijn opvattingen samen. Hij stelt nl vast dat
de multi-nationale onderneming hoort bij de moderne ontwikkeling : het is een kind van de internationale akkoorden van Bretton-Woods en van
Havana, en van de Europese ekonomische integratie.
« Werk in eigen streek » is een sterke bondgenoot van de multi-nationale onderneming, zegt
Coppé : alleen zij kan zich optimaal in een dergelijke situatie inschakelen.
Wie een olifant in huis neemt, moet er zich echter op instellen dat het rustige leven voorbij Is De
snelle ontwikkeling van de multi-nationale onderneming centreert onze westerse maatschappii opnieuw op de niiverheid en minder op het grootkapitaal. De hegemonie van het nationale en internationale groot-kapitaal brokkelt af en de grootmacht
die 200 jaar geleden de industiiele revolutie inzette,
nl. de nijverheid, lost haar af : een gevolg daarvan
is de groeiende invloed van het management en de
technicus tov het kapitaal.
Tegenover het gevaar dat deze vorm van ekonomische organisatie kan betekenen voor de wezenlijke strukturen van de demokratie, is alleen een
Europees gezag dat het primaat van het politieke
op het ekonomische moet verzekeren, de multinationale onderneming onder de knie krijgen en
aan de Europese ekonomische integratie een « weltanschauliche > zin kan geven, in staat voor een
doelmatige beveiligingder
demokratie te zorgen.
Men kan de zakenwereld niet vei wijten dat zij
op de ontwikkeling voor is
dat is zinloos Het is
niet haar schuld dat zij geen politiek dak boven het
hoofd heeft Dat dak, die discipline, moet er echter
komen ter beveiliging van de demokratische kontrole Waar de onderneming reeds ageert op het
Europese en universele vlak, daar zijn de kontroleorganen nog staats-gebonden, van vakbond tot partij : bij gebrek juist aan een « Weltanschauung »
die het eigene genoeg beveiligt om het in een Europees kader te kunnen plaatsen Voor zulke « Weltanschauung ' zijn de huidige staten echter een
te overwinnen hinderpaal, en geen vertrekbasis

maatschappij
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Het tema • Europa » is reeds behandeld, besproken, bediskussleerd vanuit de meest-drverse aspekten. Er is een zo uitgebreide literatuur over ds
Europese problematiek, die gaat van de meest-abstrakte ideeën en idealen
tot de meest-konkrete problemen, bv. van monetaire, sociale en ekonomfsche aard, verkeerstechniek, milieubeveiliging, enz.

flandrio illustrata
Langzaamaan begint het bij velen door te dringen, dat een van de
meest actieve mensen in ons land luistert naar de naam van Bert P-eleman. In een ongelooflijke snelle vaart ontplooit hij ontelbare kulturele en
toeristische activiteiten, schrijft gedichten, liederteksten, toneelstukken,
openluchtspelen en feestscenario's, houdt hij voordrachten in binnen- « n
buitenland en zwerft hij menigmaal en met succes in het geestelijke
spoor van Uilenspiegel en Reinaert de Vos.

Tot een van zijn meest recente
dctivrteiten
behoort het op de
markt gooien van viertalige geschenkboeken, getiteld •• Flandria
Illustrata » Bert Peleman is de
samensteller
van deze
reeks
Voor ons ligt het vierde deel
« land aan de Schelde ». Het is
een zeer verzorgde uitgave met
prachtige platen die het eigenlijke
Scheldeland
belichten,
gelegen
tussen de twee historische steden
Dendermonde « het Ros Beiaardstadje » en Rupelmonde « de Mercatorstede ». De grote liefde van
Bert Peleman voor <• zijn •> Schelde komt hier op elke bladzijde tol
uiting
Alle verwondingen
ten
spijt noemt hij deze strook nog

•• Vereniging Natuur- en Stedenschoon » het volgende : « op dit
ogenblik is het nog mogelijk dit gebied te beschermen om het als
een kultureel erfgoed over te maken aan de komende geslachten.
Maar wanneer men aarzelt, zal het
onherroepelijk te laat zijn en zal
het begrip « Schelde » nog enkel
voortleven in de herinnering van
ons volk »
Zal deze ondubbelzinnige waarschuwing genoeg weerklank vinden
bij de verantwoordelijke personen ?

ieder zijn gading
In « Land aan de Schelde » vindt
iedereen zijn gading. Op de eerste

mogelijke vogels, die in deze
streek huizen Hetzelfde doet Andre Cuyt voor ée plantenliefhebbers met een bijdrage
getiteld
« Botanisch wandelen doorheen
het Schedeland » Hier moeten wij
een spijtige drukfout vaststellen,
de I is nl uit de Schelde gevallen en verdronken I
Ook de poèzieltefhebber kan in
dit boek méér dan ifcjn gading vinden. Buiten talrijke gedictrten van
Bert Peleman zelf, vinden wij er
vanzelfsprekend
evenveel
van
Emile Verhaeren De zeer goede
vertaling van deze gedichten werd
verzorgd door Bert De Corte en
Peleman In deze poëziereeks ontmoeten wij eveneens de gekende
Scheldedichter Jan Hammenecker
en de Zuid-Vlammg Emmanuel Looten Ook Pol Le Roy, Neer Vantina,
Renica e a hebben hun dichterlijke
bijdrage geleverd Onder de prozauittreksels lezen wij namen als
Filip De Pillecijn en Wies Moens.
Al deze mensen hebben, ieder op
zijn eigen wijze, hun diepe verbondenheid met het Scheldeland uitgezongen

De idee van een Europese eenheid is niet nieuw. Karel de Grot«, Nap»leo en Hitler hebben ze gebruikt om een rijk te vestigen, dat telkens het
eigen nationaal gebied als overheersende kernmactit vooropstelde. Oez«
imperiale opvatting kan in een Europa, waarin bij alle universalisme en
kosmopolitisme de nationale gemeenschappen en de nationale gevGeltgheden een belangrijke rol speelden en zullen blijven spelen, wellicht wei
tijdelijk een strakke, maar geen blijvende stukturatie scheppen. Tegenover
de imperiale (en imperialistische) unifikatie moeten wij de federale Integratie stellen.
In zijn boek « Europa morgen. Integratie of desintegratie ? » brengt prof.
Paul van de Meersche een studie over de huidige situatie en de nog op t«
lossen problemen van diverse aard.
Deel I behandelt de situatie zoals zij nu is na de toetreding van Groot
Brittanie tot de EEG. In deel II worden dan de gemeenschappelijke problemen nagegaan zoals zij zich nu aanbieden na de verruiming van de EEG.
In bijlage zijn een aantal belangrijke dokumenten opgenomen.
Vooral interessant is het tweede deel, omdat daarin de visies en optie3
op de toekomst gegeven worden. De auteur gaat de gevolgen na van do
verruiming van de EEG, behandelt de econoraische, monetaire, sociale en
leefmilieuproblemen voor de Europ«s» ^meenschap, om tensotte de
politieke beleidsproblemen en instellingen In de EEG en de regionale tendensen in een pre-federaal Europa te bestuderen.

europa :

meertaligheid
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steeds een stuk « paradijs op
aarde » dat evenwel dringend om
bescherming schreeuwt Een gelukkig toeval wil dat het behandelde gebied grotendeels samenvalt
met de grenzen van het door de
• Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon » ontworpen » Natuurpark Scheldeland »
Dit natuurpark sluit in Dendermonde aan bij het geklasseerde vestingslandschap en de historische
stadskern
en
strekt
zich uit
stroomafwaarts tot aan de zuidelijke rand van het Antwerpse havenen industriegebied. Hoevelen beseffen dat heel deze streek één
grote weelde vertoont van prachtige landschappen en historische
plaatsen van artistieke en kulturele waarde ?
In een voorwoord schrijft Herman Delaunois voorzrtter van de

plaats de natuurliefhebbers
De
foto's, die de schijnbaar ongerepte
landschappen weergeven, zijn zo
suggestief, dat men een onweerstaanbare lust krijgt onmiddelijk
" Scheldewaarts te tiegen » en
lange wandelingen te maken. Dit is
opzichzelf staand reeds een grote
verdienste van het boek. Zoveel
platen van Weert, Vlassenbroek,
Hamme, St. Amands Mariakerke
— om er maar enkelen lukraak te
noemen — ademen dermate rust
en kalmte dat men er even de
jachtige wereld bij vergeet. Voor
de vogelliefhebber die langs de
kronkelende dijken van de Schelde
wandelt zijn er, volgens het boek,
heel wat verrassingen weggelegd,
nog meer als hij in het domein
van Graaf Marnix van St. Aldegonde in de beroemde eendekooi geraakt. Bert vanden Broeck geeft
een zeer klaar overzicht van alle

Een grote verdienste van Bert
Peleman is de viertaligheid van
« Flandria Illustrata » en dit willen
WIJ graag onderstrepen. Het komt
erop aan dat wij onze kuituur bekend maken over de grenzen. Dit
kunnen wij niet als wij ons verschuilen
achter
slechtbegrepen
eentaligheid. Wij moeten los van
elk eng provincialisme
De Vlamingen zouden moeten beseffen
dat meertaligheid een sterk wapen
in hun handen is, ten minste als
dit wapen gehanteerd wordt uit
een gevoel van gelijkwaardigheid,
m a w de meertaligheid gebruiken
als heren en niet als knechten,
die beschaamd zijn over hun eigen
taal
Wij hopen werkelijk dat het
voorbeeld van Bert Peleman zal
gevolgd worden en dat nog vele
werken meertalig zullen uitgegeven worden. Flandria
Illustrata
werd o a als geschenk aangeboden
aan Indira Ghandi, president Soeharto en ook aan koning Boudewijn.
Het buitenland moet stilaan gaan
beseffen dat België niet het eentalige Franse land is waarvoor het
zich zo graag uitgeeft.
Prof. Frans Van Mechelen noemt
Flandria Illustrata een veilige gids
voor allen die de waarachtige adel
en schoonheid van het Vlaamse
land wensen te benaderen

Hilda uytterhoeven
Te verkrijgen bij uitgeverij J.E.
Buschmann. 26, Italiëlei,

Antwer-

pen tientallen

kunstfo-

zwart-wit

to's met bovendien enkele fraaie
kleuropnamen. Groot formaat 25 x
30 cm. 168 biz. 690 fr.

medegedeeld
de toeristiche federatie
verleent een bijzondere
provinciale prijs bij de
natoinale wedstrijd jeugdfotografie
Door Agfa-Gevaert wordt een
fotowedstrijd georganiseerd waaraan alle jongeren van 10 tot 21
jaar geheel gratis en vrij mogen
deelnemen.
Gevraagd wordt de foto's rond
éen bepaald tema te maken, waarvan het onderwerp zelf vrij gekozen mag worden Alle fototechnie-

ken zijn toegelaten : zwart/wit,
kleuren, dia's en andere speciale
technieken. Het onderwerp luidt :

De toeristische autoroutes
de provincies Antwerpen.

•• DIT IS . . . . », waarbij de puntjes vrij mogen ingevuld worden
met maksimaal vijf woorden. Eén
woord daarvan moet een geografische naam zijn of de eigennaam
van een bepaalde toeristische, sociale of culturele instelling of manifestatie.

Wie dus wil meedingen met foto's of dia's over de drie bestaande routes : De Taxandriaroute, De
Pallieterlandroute,
De
Scheldelandroute vrage onmiddelijk het
volledig reglement en de speciale
inschrijvingsomslag aan bij onderstaand adres of bij Agfa-Gevaert,
Afdeling Jeugd/Fotografie, Septestraat 27, 2510 Mortsel.

In aansluiting met deze nationale
fotowedstrijd voor de jeugd, heeft
de Raad van Beheer van de Toeristische Federatie bijzondere prijzen
uitgeloofd voor onderwerpen over
de Provincie Antwerpen en wel onder het motto :

van

De sluitingsdatum is vastgesteld
op 1 maart 1973 en alle foto's
kunnen ingezonden worden bij :
Toeristische Federatie Prov Antwerpen — Kon. Elisabethlei 22 —
2000 Antwerpen.

integratie
of
desintegratie ?
In verband met de Duitse Oostpolitiek wijst de auteur op het gevaar
van een dergelijke politiek waarachter men het maneuver van de Kremllndiplomatie ziet om via Brandt het Europees integratieproces af te zwakken.
Hij wijst er ook op, hoe een Europese gemeenschap er slechts kan komen door een Europese bewustwording en een zich organiseren op politiek vlak van politieke partijen en sociale partners. De moeilijkheid van
een dergelijke organisatie wordt echter duidelijk wanneer men ziet hoe
ideologisch en politiek (en zelfs internationaal in dezelfde politieke organisatie staande) groepen en partijen niet eens tot een algemene politieke
lijn bv. op buitenlands vlak, kunnen komen. Denken wij maar aan de houding van menig kristen-demokratisch blad buiten Duitsland tegenover da
CDU bij de jongste verkiezingen.
Wat de politieke integratie betreft, stelt de schrijver vast dat de Europese integratie en de regionalisatie geen tegengestelde maar komplementaire tendensen zijn, en dat een regionalisatie niet mag neerkomen op het
scheppen van een 30 è 40 mini-nationale staatjes, al dan niet overtrokken
met een « nationalistisch etno-centrisme ».
Nochtans lijkt het ons noodzakelijk, de Europese politieke infrastruktuur
aan te passen aan dit « Europe des ethnles », wil men niet opnieuw konfliktsituaties scheppen. Een regionalisatie zonder de erkenning van de
volkse realiteiten als basis zou een bron van konflikten zijn, en men zou
de huidige willekeur van de staatsgrenzen en -scheidingen maar bestendigen of verschuiven. Het kan wel zijn, dat men de regio niet mag denken,
als de huidige staten, in hun unitarisme maar er is een historische en
met de menselijke natuur verbonden integratie-tendens die niet over het
hoofd kan gezien worden. Zoniet krijgen de nu « gekoloniseerde » volkeren in Europa in de nieuwe Europese dimensie niet de beloofde kans.
Het lijkt ons daarenboven onrechtvaardig om het begrip nationalisme tegenover het begrip Europa te stellen : de integrerende kracht van het
nationalisme der volkeren is geen hinderpaal, maar integendeel een basis
voor een gezonde federalisering — met respekt voor ieders eigenheid.
Tussen nationalisme en chauvinisme is er geen graad- maar een niveauverschil. Het verwondert ons niet, een gelijkstelling tussen beide te vernemen uit een Harmel-citaat in dit boek : de man is van Luik en van de
PSC en wellicht vindt hij diegenen die zich de Voer niet willen laten ontroven « nationalistische duivels ». Waaruit nog eens blijkt hoe menig
« staatsman » die op internationale forums over vrede en ontspanning
oreert, in eigen land een klein vuig imperalistje kan zijn.
Het boek van prof. van de Meersche brengt ons echter een degelijke,
overzichtelijke en heel het probleem-gebied overschouwende konfrontatie
met het vraagstuk der Europese integratie zoals het zich nu stelt. Wellicht
zijn de vragen morgen anders geworden, konkreter en dichter bij een —
nu nog zeer vaag omschreven — geregionaliseerd en gefedereerd Europa.
Het zal niet aan ons, nationaisten, liggen, dat dit er niet komen zal : wij
hebben bij een neerhalen van de unitaristische en centraliserende staatsmachten niets te verliezen.

Paul van de Meersche : « Europa morgen. Integratie af desintegratie »,
296 bIz., Davidsfonds Leuven, Standaard uitgeverij Antwerpen.
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opera voor
Wij houden van muziek : als kinderen, als
tieners, wiegen we mee op de tonen van de
luchtige, vluchtige liederen van momentfenomeen Lynsel de Paul, als ouderen houden we het bij een rock, een tango of een
Weense wals... we neuriën op Kerstmis een
paar liedjes mee, we leerden ze zo lang geleden, toen ze op school nog volksliedjes
meedeelden. De tekst zijn we vergeten, maar
ée melodie bleef tussen onze memoriecelten
«weven... de Vlaamse Leeuw kunnen we allemaal dapper meezingen, maar de tweede
«trofe is al een tekstprobleem ; we gaan
naar het Zangfeest om te bewijzen dat we
een refrein-zingend volk zijn... We houden
van muziek, we kunnen niet zonder : de
radio galmt de hele dag, de teevee klinkt de
hele avond, we kennen het muzikale leitmotiv, de klankbackground van elk feuilleton,
van elke film...
Als per toeval echter een stuk belcanto,
opera- of kamermuziek weerklinkt, of een
filharmonisch orkest onze omwereld met
• klassieke » tonen wil vullen, dan schakelen
we bliksemsnel op een andere zender over.
Opera is voor de meesten onder ons een
onbegrijpelijk melodramatisch aftands verschijnsel, dat zich op zondagnamiddag manifesteert dank zij de onverwoestbare Etienne
Van Neste C« ... opera moet men beluisteren
met gesloten ogen... »). Voor opera sluiten
w i j de oren.

Vlaanderen

houden, en zo maken ze van onze opera's
gesloten klubs, voor een eksklusief, kritiekloos publiek, dat spreekt en denkt in eksklusieven en superlatieven. De Gentse opera
kost jaarlijks 61, de Antwerpse 105 miljoen.
Niet dat wij de opera als onnodig zouden
beschouwen, zoals Jozef li de kontemplatleve kloosters, maar het muziektheater
heeft in ons Vlaamse land zo'n ingrijpende
reorganisatie nodig opdat het « brede » publiek niet alleen belangstelling zou krijgen
voor een genre van werkelijke kultuurwaarde, maar dat het ook de mogelijkheid zou
krijgen tot het bijwonen van muzikaal hoogstaande opvoeringen.
Reeds een aantal jaren werkt in Gent en
Antwerpen een groep {meestal intellektuele)
jongeren onder de naam « Jeugdopera ». In
een soms hevige kritiek hebben zij in tijdschriften, spreekbeurten en door kontestatie
(pamfletten en soorten van vergaderingen)
getracht de verstarring aan te klagen waaraan ons muziektheater een zachte dood
sterft. Echter hebben zij ook opbouwend
werk geleverd : zij publiceerden een reor-

ganisatieplan voor het muziektheater, namen
het initatief tot een opera-archief, en geven
hun leden de kans interessante operavoorstellingen in het buitenland bij te wonen.
Gerard Mortier, vandaag administratief
verbonden aan de « Oper am Rhein », publiceerde een plan tot oprichting van een
• Opera van Vlaanderen ». Dergelijke ideeën
vinden wij ook terug in een brosjure, uitgegeven door Ray De Bouvre, VU-gemeenteraadslld voor Antwerpen.
De overleden Gentse opera-direkteur Locufier, en de Antwerpse schepen voor kuituur,
Van Elewijck, hebben de • Opera van Vlaanderen » nogal lichtvaardig als een utopie
van de hand gewezen.
In beide steden spekuleren sommige «kultuurpolltlekers » op het konservatleve partikularlsme van Antwerpenaars en Gentenaars. (« De opera van Antwerpen kost dubbel zoveel als de Gentse en de operaprestaties zijn In Gent twee keren beter », dixit
Van De Weghe, Gentse schepen van Kuituur). Het Gentse publiek vreest een gebeurlljke Antwerpse « opera-overheersing »

f ^ e r a OPERA 09^^^

We zetten zelden een uitgangsvoet in de
•chouwburg, we hebben zeker nooit een
©peragebouw betreden, misschien gehoorlamen wij nog aan ongeschreven, negentiendeeeuwse wetten : « dèt » is niets voor gewone lui.
Een halve eeuw geleden inderdaad waren
toneelschouwburg en muziektheater voorbehouden genoegens voor notabelen en de
high-life van de stadsgemeenschap. Je trok
er als voorname heer of dame heen, zoals
Je naar een receptie of dansfeest ging : om
Je nieuwe jurk of Je nieuwste vrouw te showen, om je vrienden te ontmoeten en om in '
een droomwerld te verzeilen, waar de triviale plebs-problemen je niet raken konden.
Later verscheen de kleine middenstand • ten
tonele » en elk theaterbezoek was voor de
bakker of bediende een stijgen op de onlichtbare, maar zo wérkelijke sociale ladder.
De gewone man of vrouw kwam er niet, tenzij een meer dan gewone muzikale belangeteling hem of haar daartoe dwong.
Bios en radio braken de wezenlijke, unieke
Invloed van de opera op het kulturele leven,
zodat vandaag opera en alles wat erbij kijken komt, door ons als een anachronisme
wordt ervaren.
Er bestaat nog steeds een trouw, zelfs fanatisch operapubliek, maar tieners en twens
vind je er zelden. Die oudere muziekminnenden trachten tijdens hun wekelijkse operavisite een zekere . Glanz und Gloria • uit
het verleden in konversatie en kledij hoog
te houden, zonder te willen zien dat de verflulde garnituren van het foyer vervalen, zonder te willen horen dat de sopraan tweederangs krijgt en de koren vermoeid naast
ilngen, blij zoals ze zijn omdat alweer • Carmen • of . Madame Butterfly • hun zondag
vult, zoals vorig jaar, en de « Fledermaus »
fladdert In dekors van twintig jaar geleden,
met zangers die het toen ook al deden. Ze
trachten krampachtig de gulden tijd vast te

medegedeeld
andré demedts-prijs 1972
voor em. iooten
De jury heeft beslist de André
Demedts-prijs 1972 toe te kennen
aan de Frans-Vlaming Emmanuel
Looten.
De dichter Emmanuel Looten kan
bogen op een rijkgevulde schrijvers-loopbaan waarbij hem hoge
Internationale
onderscheidingen
werden toegekend. Zijn dichterschap Is gekenmerkt door een
sterke binding met Frans-Vlaanderen, zijn geboorteland.
Zijn internationaal gezag als
dichter heeft hij steeds in dienst
gesteld van de Vlaamse beweging
In Frankrijk. Zijn dichterkunst was
voor Emmanuel Looten een middel
• m zijn Vlaams-zijn bewust tot
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uiting te brengen.
Emmanuel Looten aanvaardde in
1946 het onder-voorzitterschap van
het Comité flamand de France,
trad op als spreker op de FransVlaamse kultuurdagen te Waregem,
Steenvoorde en Ekelsbeke.
De uitreiking van de André Demedts-prijs zal plaatsvinden ten
stadhuize te Kortrijk op 25 februari 1973.

vt b-prijskamp
« schooltoerisme »
Uw onderwijsinstelling kan beslist in aanmerking komen om aan
deze prijskamp deel te nemen indien o.a. volgende belangrijke punten van het reglement In acht genomen worden : deelneming : leerlingen van het hoger middelbaar en
hoger technisch onderwijs zowel
uit officiële als uit vrije instellingen ; onderwerp : « Toerisme in

m

''

^

indien de « Opera van Vlaanderen » tot stand
zou komen, het voelt « zijn » opera-qezet
schap al tot een • minderwaardig » operefr
tegezelschap gedegradeerd... Kunnen wfl
vermoeden waarom de respektievelijke stad»edrlen hun publiek zo naar de mond praten ?
Om een paar honderd stemmen voor d»
• lijst » te behouden ? Of uit vrees voor een
kultuurfelt dat alweer de federalistische tendens zou bevestigen ?
De voorstanders van de • Opera van
Vlaanderen » nemen een voorbeeld aan buitenlandse muziektheaters die op een dubbel
podium werken, zoals de « Oper am Rheim »
die èn Düsseldorf èn Duisburg bedient. Ger^
en Antwerpen zouden elk hun orkest, tectv
nici, administratie en koor behouden, soil»
ten, dirigenten, regisseurs, dekor- en kostume-ontwerpers, hoofdtechnici zouden onder een centrale directie ressorteren, waarbij beide steden een gezamenlijke Inspraak,
zouden hebben.
De opera-premières zouden afwisselend in
de Arteveldestad of de metropool plaatsgrijpen, zodat acht vrije weken voor de repetities zouden vrijblijven .. in dit verband
kunnen we even op de sociale problemen
wijzen, veroorzaakt door een amateuristisch
opera-beleid : te Gent wegen de moeilijkheden het zwaarst door.
Daar krijgen de vijfendertig (veertig op
papier) koorleden elke week een ander zangstuk in te studeren, dit jaar hebben zij geen
getekend kontrakt, ze krijgen — zoals steeds
— het minimumloon (minder dan de schoonmaaksters I), verdienen geen zondagsvergoeding, voor verplaatsingen (soms naar
Luik), ontvangen zij driehonderd frank, en in
juni en juli schuiven ze voor het werklozenbureau aan. Een sindikaal avontuur draaide
uit op een vaudeville : de drie « délégués »
kregen weddeverhogng en een vast kontrakt
voor. . zichzelf, ze lieten hun werkvrienden
met een vage « tien-procent «-belofte In de
kou staan.
Vermits je hier met « zingen » onmogelijk
zelfs het elementaire brood kunt verdienen,
vertrekken de talentrijksten haastig naar het
kultuur-minded buitenland.
Ook op financieel gebied zou de « Opo-^a
van Vlaanderen » uitkomst bieden : Gent en
Antwerpen zouden niet meer zovéél uit de
gemeenteschatkist moeten putten, het ministerie voor Kuituur, de provinciën OostVlaanderen en Antwerpen, eventueel de
BRT, zouden de financiële last helpen torsen.
Vandaag krijgen Antwerpen en Gent 14 miljoen staatssubsidie voor de respektievelijke
opera's, de Brusselse
Muntschouwburg
« verdient » 98 miljoen van vadertje staat...
Niet alleen zou een Vlaamse Opera méér
werkkansen bieden aan muziektalenten uit
eigen land, het publiek zou mooiere opvoeringen beleven, de opera-gebouwen zouden
eindelijk kunnen aangepast aan de eisen die
moderne,
geperfektioneerde
opvoeringen
stellen. Daarnaast zou de balletkunst meer
kansen krijgen, en het muziekonderwijs kan
zich ontwikkelen.
Het kan allemaal .. als wij maar even afstand willen doen van wat vroeger misschien
goed was, als wij maar willen beseffen dat
het kleinsteedse chauvinisme niet past in
een Vlaanderen van morgen. Antwerpen en
Gent liggen 56 km van elkaar ., zó dicht vandaag ...

huguette d.b.
Vlaanderen », en dit in zijn ruim.ste betekenis ; uitwerking : een
groepswerk scheppen, dat bestaat
uit een verhandeling of technisch
verslag + illustratie en/of een gedicht of gedichten, over het gekozen tema en/of eventueel passende muziek, een lied en/of dia's, enz.
Het volledig reglement kan u bekomen op het sekretariaat van de
VTB, St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen. Het instituut dat tot laureaat
wordt uitgeroepen mag een 30-tal
leerlingen aanduiden, die, samen
met hun leraar(s), lerares(sen), 'n
volle dag de gasten zullen zijn in
een gemeente van het Vlaamse
land, door de winnaars zelf gekozen.
De werken moeten uiterlijk vóór
31 mei 1973 op het hoofdkantoor
van de VTB, St.-Jakobsmarkt 45.
2000 Antwerpen, aangekomen zijn,
met de vermelding • Prijskamp
Schooltoerisme ».

EEN IDEE VOOR EEN ORIGINEEL GESCHENK
SEPTENTRION,

:

revue de culture néerlandaise.
Vindt U ook dat de Franstallgen slectit geïnformeerd zijn over
de Nederlandse kuituur ?
Sinds 1972 verschijnt het tijdsclirlft Septentrion, revue de culture néerlandaise. Dit blad Is geneel gewijd aan de Nederlan.dse
kuituur en samenleving in Vlaanderen en Nederland
U kunt dus mede helpen Vlaanderen over zijn grenzen duwen.
Neem gewoon een geschenkaftonnement voor een Franstalige
vriend of kennis Zo'n abonnement kost slechts 250 f r . te
storten op postrekening 132 59 van Kredietbank NV te Bekkain
voor rekening van Stichting Ons Erfdeel vzw Vermeld bij storting uw naam en adres en dat van de begunstigde Franstahqe
Wij sturen iiem de versctienen nummers samen met de naam
van de sclienker
Help Vlaanderen over zijn grenzen d u w e n

!
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O 18U.40 U en uw gemeente. Herhaling.
O 19U.10 : Sporttribune.
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.10 : De pop en de beer. Speelfilm
met o.a. Brigitte Bardot.
9 21U.40 : Ten huize van prof. dr. Aiofa
Gerlo.
O 22U.30 : TV-nieuws.

donderdag 18 januari
o 14U.00 Schooltelevisie.
O 18U.00 Fabeltjeskrant.
O 18U.05 Skippy.
O 18U.30 Tienerklanken.
# 19U.05 Alledag.
O 19U.45 TV-nieuws.
O 20u,10 De kleine waarheid.
• 21U.10 Verover de aarde. Oceanografia.
O 22U.00 Gastprogramma. Het Humanistisch Verbond.
O 22U.30 TV-nieuws.

" COSTAN " refrigeration
the first
FRICO'S - VRIEZERS - WINKELS en INDUSTRIËLE
KOELING - K W A L I T E I T en KOUDE OP U W M A A T .
HEKELCEM - Tel. 0 5 3 / 6 1 7 . 2 5

ONS

KRUISWOORDRAADSEL

oplossing 4 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

zaterdag 13 januari
o
12U.55 : Skiën (Keren in Wengen).
O 14U.30 : De vrijgezel en het jonge meisje.
Speelfilm
O 16U.00 : U en uw gemeente (1e deel).
O 16U.30 : Technisch en wetenschappelijk
Engels.
O 17U.00 : Milieubescherming.
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
O 18U.05 : Waar is mijn jongen ? Jeugdfilm.
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.10 : De vrolijke dokters van St. Swithin.
• 20U.35 : Echo.
O 21U.05 : Radio- en TV-Bal 1973.
O 21U.30 : Mannix.
O 22U.20 : Radio- en TV-bal 1973 (uitreiking
Oscars).
O 22u.30 : TV-nieuws.
O 22U.35 : Biljarten. Belgische kampioenschappen (kader 47/1) in St.-Niklaas.

zondag 14 januari
o
9u.25 ; Skiën (heren in Wengen).
C 15U.00 : De vallei van de koningen.
O 15U.15 : Binnen en buiten.
O 17u.t0 : Oorlog en Vrede (herhaling)O 17U.55 : Biljarten.
O 18U.15 : Fabeltjeskrant.
O 18U.20 : Sportreportage.
# 18U.46 : Zuidpool. Exploratie.
C 19U.38 : Openbaar kunstbezit.
O '9u.45 : TV-nieuws.
O 20U.00 : Sportweekend.
O 20Ü.25 : De vorstinnen van Brugge.
O 21U.15 : The Southwark Orchestra & Singers. Populaire Engelse muziek.
O 21U.40 : Premièremagazine.
O 22U.30 : TV-nieuws.

maandag 15 januari
o
O
O
O

14U.O0
18u,00
18U.05
18u30

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
De woudlopers.
Korte film.

woensdag 17 januari
o 17U.00 :
O 18U.40 :
O 18U.45 :
O 19U.20 :
O 19U.45 :
O 20U.10 :
O 20U.35 :
0 21U.20 :
seksualiteit
O 22U.45 :
O 23u 05 :

Jevanjong.
Fabeltjeskrant
Milieubescherming (Herhaling).
Politieke tribune. (CVP).
TV-nieuws.
Dubbeldekkers.
Maskerade. Show van de BBC.
Confrontatie. Programma over
bij kleine kinderen.
Horen en zien.
TV-nieuws.

dinsdag 16 januari
o 14U.00 : Schooltelevisie.
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
O 18U.05 : Calvin en de kolonel. Tekenfilm.
O 18U.30 : Tienerklanken.
O 19U.10 : Montana. Dokumentaire.
O 19U.45 : TV-nieuws.
^ 20U.10 : Wachtwoord, m.m.v. Placide Da
Paepe en Emiel Flamand.
9 20U.40 : Siska van Rosemael. TV-spel
naar Hendrik Conscience.
O 22U.10 : Première.
O 22U.50 : TV-nieuws.

vrijdag 19 januari
O 14U.00 Schooltelevisie.
O 18U.00 Fabeltjeskrant.
O 18U.05 Tekenfilmtrein.
O 18U.20 Technisch en wetenschappelijk
Engels.
9 18U.50 : Chinese kraanvogels. Dokumentaire van de Japanse TV.
O 19U.20 : Ziet u er wat in ?
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.10 : Oorlog en Vrede (TV-reeks).
# 20U.55 : Panorama.
O 21U.45 : TV-nieuws.
O 21U.50 : Eerste voorstelling in België van
de Franse film : Avoir vingt ans dans les
Aures.

Bij gebrek aan meerlen moet je maar spreeuwen eten, was
een geliefkoosd Frans spreekwoord in de tijd toen vogelvangst
nog helemaal geen probleem was en de culinaire geneugten wel
enigszins anders lagen dan in onze tijd waarin een degelijke
beefsteack zo ongeveer onbetaalbaar wordt.
Dit zuiders gezegde schoot ons weer te binnen toen dinsdagavond in Gent de prijs van de Vereniging van de TV-critici aan
Kris Borms werd overhandigd.
Vooraf dit : Kris Borms is een intelligent journalist die het
nieuws vakkundig benadert. De manier waarop hij een onderwerp prezenteert of zich bij diepergaande reportages aan een
tema vastklampt steekt in alle geval uit boven de BRT-middelmaat.
In de motivering van de prijs verwees de jury uitdrukkelijk
naar de Panorama-bijdrage van Borms over de ontvolking (en niet
de ontvoogding zoals ondermeer « De Standaard » schreef) van
de Brusselse Noorderwijk. De bedoelde Panoramabijdrage was
inderdaad een scherpe aanklacht van een oud vrouwtje dat zonder het zelf te begrijpen uit haar huis gezet werd omdat urbanisatie van de grootstad en belangen van Charlie De Pauw dat
graag hebben.
Maar het feit dat voor een degelijk stuk journalistiek werk als
dat van Borms een prijs wordt toegekend is tekenend voor het
peil waarop de andere BRT-produkties zich bevinden.
Wi) vonden het werk van Borms een normaal en behoorlijk
voorbeeld van een persoonlijke reportage. Door deze uitzending
te bekronen hebben de tv-critici ook impliciet toegegeven dat
de rest van de BRT-produkties in geen geval hoger staat.
En die zienswijze kunnen wij grosso modo delen, want, zeg
nu zelf, wat blijft er na een jaar over van de Vlaamse televisie,
uitzondering dan gemaakt van het kijkgeld dat de hoogte is
z i e t U e r d a n tOch
ingejaagd ?
vvat i n ?
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HORIZONTAAL

VERTIKAAL

1) Verwoed lezer.
2) Daar
Ajuin
Twee medeklinkers.
3) Kind
In orde
Angelsaksische jongensnaam.
4) Geleerde in de wiskunde.
5) Voegwoord
Vaas.
6) Naarstig
Uitheemse vogel.
7} 8) Westvlaamse gemeente.
9) Europeaan
Omgekeerd Oud-Testament
En dergelijke.
10) Soort stof.

1) VU-senator uit Lier
In memoriam.
2) Bioskoop
Jongensnaam,
3) Fries water
Brusselse gemeente.
4) Lentebloem.
5) Duitse jongensnaam
6) Thans
Dubbele medeklinker
Bespoelt Lier.
7) Ei zonder schaal
Pret.
8) Kippenprodukt
Troetelnaam voor Gabriella.
9) Ruw, harig
Boom.
10) Gemeente nabij DIest.

normaal
en
behoorlijk

DENK NU REEDS AAN U W VERLOF I
VERHURING VAN i BUNGALOWS MET GEMEENSCHAPPELIJK
ZWEMBAD ; CARAVANS MET GEMEENSCHAPPELIJK ZWEMBAD.
Alles nieuwbouw.
Zeer moderne appartementen en studios te Middelkerke,
Oostduinkerke. Koksijde en De Panne.
Uitgebreide keus, zeer mooie ligging, voordelige prijzen,
uiterst modern komfort.
Verhuring volgens eigen gewenst tijdschema, ook weekends
in voor- en naseizoen.
Schrijven voor Inlichtingen aan

Freetime-Flat International
Rousseaulaan, 1 B - 8460 KOKSIJDE
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was om rfen. WIJ wirieu afJe hth
grip opbrengen voor da vadsi^
landslievende
verontwaardiging
van Arets, maar menen ergens gelezen te hebben dat Pol van Himst
liever niet meedeed aan de « komedie ». Verder zien wij niet goed
In welke versterking Pol had kunnen betekenen voor de met haken
en ogen aaneen hangende Europese ploeg, in punt, in de plaats van
Muller, had hij geen schijn van een
kans tegen de Britse verdedigers.
Als speïverdeier, in de plaats van
Netzer dus, zou zijn intrede zeker
niet op gejuich zijn onthaald. En
ergens in fiet middenveld — aanvallende kanthalf of zo — voelt de
Pol zich ook niet zo thuis. Misschien nog maar best dat hij rustig op het bankje bleef.
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De snor en de baard, Dave en Gaston • hoe ouder hoe vriendelijker
mekaar...

britten en buitenlanders
Om de toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk tot de EEG te vieren werd
een groots voetbalspektakel op
touw gezet De drie nieuwe leden
zouden het namelijk opnemen tegen de zes oude. Europees geval
van kop tot teen dus, dat nochtans
werd ingezet en besloten met het
God save the Queen. Veel belangstelling was er niet vanwege het
publiek. Het stadion vi'as nog niet
voor de helft gevuld De wedstrijd
was door de Britten ook niet bestempeld als een « match », maar
wel als een • show •>. Show die
echter maar tot op zekere hoogte
van de grond kwam Bij de - zes »
kwam het nooit tot echt samenspel, en enkele van de artiesten
bleken danig moe Voeg er nog een
aantal vervangingen aan toe, o m
van Beckenbauer en onze Piot, en
het wordt meteen duidelijk dat de
« drie » — eigenlijk alleen Britten
— het niet moeilijk hadden om met
2-0 te winnen. Wat het Belgisch
aandeel in de « show » betreft :
alleen Piot speelde één helft mee

niet dringen !
. Wij hebben van onze krantenverkoper de prachtige foto kadoo gekregen, die «Sport 70» aan zijn lezers aanbood, om hem een ereplaats te geven in hun woning. Wij
waren er danig blij mee, dat ziet
ge van hier, want op de foto prijkt

Club

van
rome
Zéér warm aanbevolen lektuur is het rapport van de Club
van Rome, waarin
getracht
wordt vast te stellen in welk
beddeken
onze
zogenaamde
technologische beschaving ziek
is, en welke dood zij gaat sterven al wij geen remedie vinden.
De diagnose wordt niet gesteld
op grond van vage bespiegelin
gen of sentimentele motieven,
maar op grond van tastbare fei
ten en keiharde, onloochenbare
cijfers.
Een boek dat tot nadenken
stemt, en dat ons ook aan de
sport deed denken Minder aan

voor

niemand minder dan ons aller
vriend Eddy, bonbels par excellence. En aan zijn zijde prijkt niemand
minder dan Belgié's first lady,
Claudine. Zij onbezorgd lachend,
hij ernstig ais altijd. Over een bos
roze rozen heen reiken zij ons een
beker champagne toe, maar toch
kennelijk met de bedoeing hem
zelf uit te drinken. Onderaan de
foto staat gedrukt : niet zonder
zegel in openbare plaatsen ophangen. Wij nemen aan dat dit betrekking heeft op de foto. Om onze
vrouw een plezier te doen hadden
wij de foto boven de haard gehangen, maar wie vijf minuten later
binnenkwam was niet onze vrouw,
maar een gebuur die ons regelmatig op de donder geeft omdat wij
Eddy niet genoeg beminnen. Als
er binnenkort een lezersbrief komt
om te zeggen dat wij « een dikke
tweezak » zijn, dat weet U vanwaar hij komt. En voor 1000 knotsen doen wij de foto van de hand.
Niet dringen.

op het bankje
Mon Arets was in « Les Sports »
kwaad op Helmut Schön, de man
die de voetbalploeg van de zes
coachte in de wedstrijd tegen de
drie. De reden van Mon zijn Franse koleire is dat Schön Pol van
Himst niet opstelde. De arme Pol
moest heel de tijd op het bankje
blijven zitten (zij het dan aan eef,
niet zo kleine daghuur van 8000
frank per uur), terwijl de ploeg der
zes krasselde dat het een plezier

de rekreatiesport, die wij het
hardst nodig hebben, en waar
wij dus minst aan doen. En dan
nog deels verkeerd doen, want
wij buigen ze altijd maar af in
de richting van de konsumptie.
De vraag is eerder : kunnen wij
nog ergens een sporthall bouwen. Wat er met dat geval gebeurt nadat architekt, aannemer
en kommissies betaald zijn, dat
interesseert geen mens. Maar
zoals gezegd, het was niet zozeer aan die sport dat wij dachten.
Meer aan de konsumptiesport. De sport van Merckx,
Clay, Spitz, Pele, Zjang, Sooken
en Morrisken en de gazetten.
In de ekonomie heeft de
mens, onder de druk van allerlei faktoren en in naam van de
zaligmakende
ekonomische
groei, die heilige koe die zo
weinig melk geeft, een zodanige technologische evolutie bewerkstelligd, dat de techniek
niet langer de nederige dienares is van de mens, maar, dat
zij zijn baas en verdrukker is
geworden, en bovendien in velerlei opzicht een werkelijke bedreiging. De mens vergat daarbij, ondanks de waarschuwende
stem van geleerden die het kon-

Een paar sekonden voor het einde van de basketbaiwedstrijd Anderlecht - Standard (de twee groten, maar dan in voetbal, en niet
in basketbal) leidde Standard met
vier punten voorsprong. Toen vlei,
voor de tweede keer, de elektriciteit uit. De échte elektriciteit dan,
want figuurlijk hing er genoeg in
de lucht, na de uitsluiting van de
Anderlecht-coach, die te veel van
zijn oren had gemaakt. Een Anderlecht-supporter profiteerde rap van
de duisternis. Hij rende het veld op,
en ging één der arbiters rap enkele « motten » in zijn haar geven.
De gevolgen waren simpel. De
match werd stopgezet, en Anderlecht zal zonder enige twijfel kunnen opdraaien. Voor de zoveelste
keer dus een wedstrijd die door
gepassioneerde toeschouwers de
nek wordt omgedraaid. En wij die,
op het woord van de Franstalige
gazetten, dachten dat alleen de
supporters van de Vlaamse ploegen
daarvoor lomp genoeg waren.

mt]ne velo
Voor onze nieuwjaar hebben wi| van iemand een elpee gekregen van Wil»
lem Vermandere. Een van de liedjes op de plaat is « Mijne velo ». Onzai
Jongens horen dat liedje zo verdomd gaarne dat wij zo een keer of d e r t w
per dag de straffe toeren van Willem met zijn velo van zo wonderbare
konstruktie te aanhoren krijgen. Dat liedje Is blijkbaar ergens opgenomeif^.
in een zaal, en het is wel opvallend, vinden wij, dat het gelach en het ap»
plaus losbarsten achter een paar stoute versjes, zoals « En 'k had ik een
drankje dat was iets heel sterks, 'k had dat gekregen van Eddie Merckx »,
en « Voor mij was 't plezier en voor nunder was 't geld, want 't is voor
die grote surtout dat die telt ». Wij nemen nu wel aan dat de supporters
van Willem Vermandere niet direkt de hevigste fans zijn van de wieiervedetten, maar toch...

goed zo, berten
Maandag, in Sporttribune, hebben wij Berten Van Damme, de crosskampioen, aan het woord gehoord. Wij willen Berten hier van harte feliciteren
voor wat hij daar allemaal vertelde, en wij hopen dat de vele vedeijes en
would-be vedetsport, over het goede werk dat bestaanszekerheid verschaft, over de zorg voor gezondheid, over het gevaar « soigneur »,
over de waardeschaal die de gazetten plegen op te stellen, over de verdiensten — financiële — van de koereurs, over het leven dat de sportman moet leiden, het waren allemaal schitterende getuigenissen van welbegrepen sportmanschap. Het toonde voor zover het nog was aan dat
Berten één van die (weinige) kampioenen is die vooral als mens een
kampioen is. Wat een verschil, die simpele, gewone en ware dingen, met
de publicitaire onzin die de meeste grrrote vedetten uit hun kloefen plegen te kappen, en die de gazetten dan als evangelische waarheden in
koeien van letters in hun kolommen opnemen.

rangschikking
De Belgische sportjoernalisten hebben traditioneel hun sportman van het
jaar aangeduid. En traditioneel hebben ze Merckx aangeduid. Nu weet
iedereen natuurlijk, en zij het best van allen, dat Merckx en de wielrennerij in het algemeen maar bitter weinig met sport te maken te hebben. Wi|
begrijpen niet goed hoe de heren sportjoernalisten het klaarspelen om de
prestaties van een Merckx, een artificieel idool in een publicitaire shovi^
te vergelijken met de prestaties van bij voorbeeld een Frank Jespers, een
der pioniers en propagandisten (en uitblinkers) van de nooit genoeg te
prijzen sportbeoefening voor minder-validen. En dat zij die vergelijking
dan nog kunnen uitdrukken in punten. Het feit dat zij Merckx vóór Jespers
plaatsen op één lijst, bewijst o.i. dat de sportjoernalisten nog altijd stevige
pionnen zijn van het verouderde sportestablishment, en dat zij met of
zonder goesting ten dienste staan van de onderbroeken die Merckx van
op zijn velo verkoopt, of om wat het eerbiediger te zeggen van de konsumptie-bevorderende rol die de spektakelsport speelt.

berten aan de beurt?

gentlemen
Ocharme, wat wordt die grrrote
voetbalklub van Standard toch
weer veel onrecht aangedaan. Verleden zondag heeft alweer een arbiter geweigerd een penalty te
fluiten toen een Lierse speler de
bal tegen de borst kreeg op zodanige wijze dat het met enige goede
wil kon lijken alsof hij hem tegen
de arm kreeg. Gelukkig beging de
arme arbiter de fout het spel te
laten hernemen met een inworp in
plaats van met een opworp, wat
het steeds sportieve Standardbestuur toelaat een klacht in te dienen wegens « technische fout »
van de arbiter (in de blote veronderstelling dat die inderdaad de
penalty al gefloten had, wat wij
niet weten, en waar alles zal om
gaan). Dat een zotteken van een
Standardsupporter een Lierse-speler zowat een hersenschudding
klopte — gentlemen, die Standardsupporters — zal denkelijk niet
kunnen opwegen tegen het feit dat
de arbiter in Standards voordeel
de bal misschien op een andere
manier in het veld had kunnen laten brengen. En voor de rest, dat
men ons dergelijke spektakels bespare.

den weten, uit te zien naar een
middel waarmee hij zijn kweek
sel onder kontrole zou kunnen
houden, en in zijn streven naar
meesterschap over de materie
verwaarloosde hij ervoor te zorgen dat hijzelf ook wat beter
en wijzer werd.
Dit en dergelijke
dingen
maakten dat wij nu op de blaren zitten, en van langsom meer
gaan kermen.
Wat zich in de ekonomische
evolutie heeft voltrokken, heeft
zich ook voltrokken in een onderdeel ervan : de konsumptiesport.
Ook daar werden de limieten
van kunnen en presteren zodanig verschoven, dat het benadeof overschrijden ervan geen
kwestie meer is van kompleter
en volmaakter mens zijn, zelfs
op fysisch gebied, maar een
kwestie van steeds groter riziko lopen voor het mens-zijn. De
limiet tussen sport in dienst
van de mens, en mens in dienst
van de sport(konsumptie) is al
lang overschreden.
Om topprestaties te kunnen
leveren, om stand te houden in
in de « grote » sport, moet de
vedette zijn toevluctit nemen
tot wat wij doorgaans noemen

De vraag die de wielerjoernalisten en de crossliefbebbers bezig houdt t
wordt Berten Van Damme in zijn oude dagen dan toch nog eens wereict
kampioen veldrijden ? Tot dusver is hem dat niet gelukt, omdat hij jaren en
jaren in Erick De Vlaeminck zijn meester moest erkennen. Nu echter heeft
Berten een daverende forme gevonden, en zit Erik De Vlaeminck diep in
de put. De vraag is of hij erin slaagt tegen het wereldkampioenschap weer
de oude te zijn — met zijn enorme aanleg voor dat soort werk lijkt het
ons niet onmogelijk — of dat hij er verder de brui aan geeft. Maar zelfs
in dat geval kan Van Damme nog niet op beide oren slapen. In dat geval
is het niet uitgesloten dat Roger De Vlaeminck, zelf ook oud-wereldkanv
pioen crossen, probeert de vlag van zijn broer over te nemen, 't Moeten
spannende dagen zijn in het crosswereldje.

bekroning
Het zal veel mensen ergeren — onder andere veel sportjoernalisten —
maar de film van de Herdt en Daele, « De dood van een sandwichman »,
gemaakt naar aanleiding van de dood van J.P. Manseré, is alweer bekroond geworden. Ditmaal in eigen land. De Vlaamse televisie heeft de
film uitgezonden, de meeste lezers hebben hem waarschijnlijk gezien.
In de film wordt zo een beetje het proces gemaakt van de moderne w i »
lersport, en wordt nogal zwaar de nadruk gelegd op bepaalde misbruiken. Wat men de film nogal eens aanwrijft is precies dat hij nogal eenzi}dig is, en dat de makers ervan precies doen wat zij in hun film anderen
verwijten : de dood van de renner eksploiteren. Onze persoonlijke m »
ning is deze : de aangeklaagde misbruiken hebben wij in de loop der jaren
ook moeten vaststellen. Het aan de kaak stellen daarvan vinden wij nodi^
Of dit nu bepaald moest gebeuren naar aanleiding van een smartelijk o »
geval, dat is een andere kwestie. En terloops, onlangs hoorden wij dat
mevr. Monseré nog steeds wacht op bepaalde uitkeringen waarop zij
recht heeft. Klopt dat ? En zo ja, hoe komt dat ?

• doping ». Wat de geïnteresseerden nu ook vertellen, het
zou krankzinnig zijn te beweren dat doping heilzaam is voor
de mens. De angstvallige zorg
waarmee geleerde dokters —
en gelukkig maar — waken over
wat de hun toevertrouwde vedetten slikken bewijst reeds dat
het hier om een wezenlijk gevaar gaat.
Als top-atleet in spe moeten
kinderen van zeer jong reeds
onderworpen worden aan al te
zware en veel te eenzijdige trainingen, die niets te maken hebben met de vreugde van sport
en spel, maar veel met de kinderarbeid uit de 19de eeuw.
Dat dit hun ontwikkeling tot
harmonisch mens niet ten goede komt, hoeft wel geen betoog.
Het is heus geen toeval dat
steeds meet sportmensen af te
rekenen krijgen met hartletsels
(de gezonde sportbonk is een
uitvindsel van de gazetten, die
gezondheid verwarren met één
of twee opvallende lichamelijke
kwaliteiten zijn, waarin het
wachten tot hét gebeurt de
spanningsfaktor is, weet iedereen. Wat men met de gewichtheffers doet is in feite die men-

sen ziek maken. Bij alle topsporters is alles zodanig toegespitst op lichamelijk presteren
en uitvoeren wat het brein van
trainer of coach — en nu al
computer — bedenkt, dat de
vrees niet denkbeeldig is dat
men stilaan de richting uitgaat
van het gedresseerde beest. Nu
reeds wordt kulturele bagage
en geestelijke ontwikkeling door
velen als overbodig beschouwd.
Wij zouden zo verder kunnen
gaan, maar het is al wel duidelijk dat de konsumptiesport
nijpende problemen begint te
stellen, in verband met menselijke waarde en waardigheid.
Problemen die er niet kleiner
op worden, als men weet dat
de mannen die in de konsumptiesport aan de touwtjes trekken vaak onbevoegden zijn,
charlatans en matuvus, wél bekommerd om eigen gloriol, portefeuille en glas, maar nog niet
voldoende geëvolueerd om te
beseffen dat er zoiets bestaat
als de bedreiging van de mens
door hun sportgedoe, zoals er
de bedreiging van de mens is
door de technologische ontwikkeling. Kan men van die mannen verwachten dat zij er zouden aan verhelpen ?
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bewegings|ii,IJz!er
antwerpen
ANTWERPEN

(Arr.)

RECHTZETTING
Door onvoorziene omstandigheden (vertraging postbestelling) was
het de redaktie niet meer mogelijk de ingezonden t e k s t e n (arr.
A n t w e r p e n ) nog t e publiceren In
ons weekblad nr 1-1973. w i j zetten
zodoende de zaken nu recht en
publiceren
hierna,
wat
vorige
week ontbrak.

ARR. R.AAD
De arr. raadsleden dienen er nota
van te nemen dat de e.k. arr. raad
zal plaatsgrijpen op vrijdag 19 januari 1973 om 20 u. 30 In de bovenzaal van het lokaal « Nieuwe
Carnot •>. Carnotstr. 60, A n t w e r p e n .
LIDKAARTEN 1973
Voor meerdere afdelingen van
ons arr. ligt de lidgeldenhernieuw i n g 1973 reeds achter de rug, w a t
voorzeker mag getuigen van een
prima afdelingswerking I Dringend
beroep w o r d t hier gedaan op de
afdelingen die nog dienen af te rekenen. A f d e l i n g s b e s t u r e n , gelieve
onmiddellijk alle krachten in t e
zetten om een spoedige globaalafrekening door te voeren.
ABONNEIVIENTENSLAG
De aan de afdelingsbesturen gegeven onderrichtingen
i.v.m. de
' abonnementenwerving 1973 » dienen s t r i k t in acht genomen t e worden. Elke afdeling heeft de verp l i c h t i n g , op de voorgehouden data,
een « resultatenverslag » aan de
arr. sekr. W i m Claessens, voor t e
leggen.

ANTWERPEN (Stad]
DIENSTBETOON
M e t de kerst- en nieuwjaarsdagen was het arr. dienstbetoon met
twee
weken
opgeschort.
Sinds
maandag 8 januari terug op het sekretariaat der afdeling vanaf 16 u.
t o t 20 u.
HERDENKING
Twee jaar geleden overleed dr
Delahaye. We legden een bloemenkrans neer op het graf.
ABONNEIVIENTENSLAG
We lopen haar de 100 nieuwe
abonnementen op het weekblad
« Wij». Helpt u ons nog een handje
mee ?
WENSEN
Langs deze w e g aan alle leden
en simpatisanten der afdeling. Aan
alle bestuursleden en familie. Aan
alle vroegere en huidige steuners.

AARTSELAAR
DIENSTBETOON
ledere maandag is een bestuurslid aanwezig in het lokaal • Rodenbach », Kapellestr. 19 van 20 tot
22 u.

BALEN-OLMEN
SOC. DIENSTBETOON
Sen. C. Van Eisen zal iedere 1ste
vrijdag van de maand in ons lokaal
Kerkstraat 63 t e Balen aanwezig
zijn en dit van 19 tot 19 u. 30.

BORGERHOUT
SOC. DIENSTBETOON
Schepenen : Juul Dillen. Lode
Van Berckenlaan 184. t e l . 21.30.90 :
Bert Verbeelen, Jozef Posenaerstr.
37, t e l . 35.57.08.
Provincieraadsleden : Hugo Andries,
Turnhoutsebaan
116, t e l .
36.59.67 ; Frans Dir.ks, Karel Van
den Oeverstr. 26, t e l . 36.38.94.
Gemeenteraadsleden : Karel Eykens. Weversfabriekstr. 40, t e l .
36.56.10 : dr. A. Jacobs, Te Boelaerlei 29, t e l . 21.21.36 ; Dirk Stappaerts,
Bikschotelaan
246,
tel.
21.39.97.
COO-leden : Bert De Vos, Lt. Lippenslaan 49, t e l . 36.46.38 ; mevr.
Raets, Helmstr. 176 2b.
WENSEN
Het bestuur w e n s t haar leden
een vreugdevol 1973 toe I Eens t e
meer ging kerstmis voorbij zonder amnestie. Onze afdeling heeft
steeds geijverd voor de amnestiegedachte. Denken w i j terug aan de

a m n e s t i e m o t i e g e s t e m d in onze gemeenteraad : inderdaad was Borgerhout één van de ailereersten
die een dergelijke m o t i e s t e m d e n
en dit onder impuls van onze VUschepen Juul Dillen. En dit reeds
meer dan 10 Jaar geleden I Deze
overweging moet ons
aanzetten
verder t e s t r i j d e n en de VU t e
Borgerhout verder uit te b o u w e n .
Het bestuur rekent op u in dit
nieuwe jaar I

BORSBEEK
SOC. DIENSTBETOON
IVtet al u w problemen kunt u terecht op de "maandelijkse zitdag
van COO-voorzitter Staf Kiebooms
en gemeenteraadslid Peer Van Nut
felen op dinsdag 21 november a.s,
van 2C t o t 21 u. in zaai Riviera, .
Reusenslei 17 ( C e n t r u m ) .

BURCHT
SOC DIENSTBETOON
We herinneren eraan dat eenieder
die met een of ander probleen- te
maken heeft steeds terecht kan bi)
ons COO-lid Ward Lemmens, Koning
A l b e r t s t r . 62.
DEURNE
DIENSTBETOON
Gemeenteraadsleden : De Graef
Fr., Lundenstr. 56, t e l . 24.57.98 ;
mevr. De Jonghe ' ea, Ter Heydel. 3.
t e l . 24.41.95 ; De Ridder C , Boteriaarbaan 333, t e l . 21.12.00 ; Droevenspeek P., te Couwelaarlei 134, t e l .
24.78.25 ; Hereygers G., A. Geenenlaan 14, t e l . 24.88.06 ; M o r t e i m a n s
P., St. Rochusstr. 86, t e l . 21.67.10.
COO-leden : Coolsaet., d a Sevillastr., 48, t e l . 21.10.99 ; M a r t e n s M.,
Fr. Van Dijckstr. 12 .

DIENSTBETOON
Onze COO-leden zijn : dr. J. Van
Denu, Boniverlei 44, t e l . 55.45.79 en
Paul W i j n s , Te Nijverdoncklaan 5 1 ,
t e l . 49.50.88.
ALARM !
W i e steunt onze arme VU-kas ?
Bank van Breda, rekeningnr 055.22.
Ook postzegels zijn hartelijk w e l kom bij de penningmeester : J.
Geukens, De Burletlaan 173, t e l .
49.73.67.
EKEREN
DIENSTBETOON
A l f o n s Bollen, schepen van Financiën, Handel en N i j v e r h e i d , Koekoeklaan 7 (De s t e r r e ) , t e l . 64.49.43.
M a u r i t s Van Tongerloo, gemeenteraadslid, Leliënlaan 62 (St. Mariaburg), t e l . 64.55.14.
Lode Van V l i m m e r e n , C O O l i d ,
H o o g b o o m s e s t w g 22 (Hoogboom).
t e l . 64.41.48.
Veerie Thijssens, COO-lid, Geestenspoor 72 ( C e n t r u m ) , t e l . 41.04.41.
HERENTALS
BESTUUR
Het VU-bestuur zal een speciale
inspanning doen om het ledental
op 300 t e krijgen voor einde maart.
Op g e m e e n t e l i j k vlak zal ernstig
werk w o r d e n gemaakt m e t de aanpak van problemen i.v.m. grondinnemingen en m i l i e u b e s c h e r m i n g .
HERENTHOUT
NELLY MAES KOMT
Op zaterdag 13 Januari t e 20 u.
spreekt in ons lokaal « De N i e u w e
Kroon », M a r k t 19, v o l k s v e r t . mevr.
Nelly Maes. W i j doen speciaal een
beroep op onze aankomende j e u g d
en op onze v r o u w e n om de de alg.
voorz. van Vujo en onze enige
v r o u w e l i j k e parlementair de politieke aktualiteit te zien b e l i c h t e n .
W i e deze zeer aktieve politieke f i guur kent w e e t dat het geen saaie
boel w o r d e n zal, maar integendeel
een boeiende u i t e e n z e t t i n g gefungeerd op een zeer persoonlijke visie op de huidige p r o b l e m a t i e k .
Ook belangstellenden uit andere
afdelingen zijn van harte w e l k o m
op dit eerste optreden in de Kempen van deze dynamische persoonlijkheid.

MOSSELFEEST
W i j herinneren nog eens aan ons
m o s s e l f e e s t dat zal doorgaan op 31
januari o m 20 u. in ons lokaal
« Café Sportman » Herentalsebaan
310, Deurne-Zuid. Lust u geen mosselen ? W i j zorgen dan w e l voor
een heerlijke koude s c h o t e l . Deze
smuipartij zal w o r d e n gevolgd met
een gezellig samenzijn ( m e t t o m bola). Prijs voor de maaltijd : 80 f r .
Geef u vandaag nog op bij dhr.
Vannot Ernest, Lakborslei 137, t e l .
24.15.09.
KOLPORTAGE
Op 27 januari w o r d t een nieuwe
kolportage gehouden in DeurneZuid (Eksterlaar). Bijeenkomst aan
het einde van de St.-Rochusstr.Boekenbergpark o m 10 u. W i j verwachten veel deelnemers.
EDEGEM
WORSTENBROODAVOND
Zaterdag 20 Januari om 20 u. zetten w i j in o Drie Eiken » het nieuw e jaar in met een gezellig samenzijn. Het w o r d t ditmaal een worstenbroodavond. Inschrijven tegen
50 fr. per persoon bij de bestuursleden of in « Drie Eiken ». Door
een aangename avond door t e
brengen steunt u m e t e e n onze arme kas.
V L A A M S VERBOND
VAN GEPENSIONEERDE!!
Op 24 december 1972 w e r d aan
de nationalisten van de derde leeftijd
een
kerstfeest
aangeboden
door de Vlaams-nationale gemeenschap van Edegem. Na een gevarieerde programma, verzorgd door
Vujo en de Cocas, w e r d e n herinneringen opgehaald bij de koffietafel door vriend Van A e l s t . Er w e r d
ook beslist te starten met een afdeling van VVVG t e Edegem.
De
stichtingsvergadering
had
plaats op 3 januari. Er waren een
15-tal entoesiaste m e d e w e r k e r s opgekomen. Zij stelden volgend voorlopig bestuur aan : voorz. : L. Wydouw ; ondervorz. : mevr. Pisonnier ; sekr. : mevr. M a t t y s s e n ;
penningm. : A. Dekeyser ; prop. :
Lauwers ; org. : L. C r o l s .
Voortaan zal men om de veertien dagen samenkomen in • Drie
Eiken » van 14 t o t 17 u. op woensdagnamiddag. Iedereen is steeds
hartelijk w e l k o m .
VUJO
Vrijdag 19 Januari te 20 u. in
« Drie Eiken » een avond praten
over « D i e n s t w e i g e r i n g ». W i e t van
Broeckhoven, een jonge
dienstweigeraar
en
Rik
Decleir
van
Brasschaat die reeds lang geleden
dienst in het leger w e i g e r d e leiden de avond in.

HULSHOUT
BAL
Op zaterdag 13 januari 1973 houden w e dan ons 2de bal in de parochiezaal. W e v e r w a c h t e n dat al
de afdelingen uit het g e w e s t er
aan zullen houden, van ons bal een
sukses t e maken.
KONTICH
VLAAMSE KRING
24 februari 1973, Jaarlijks bal van
de Vlaamse Kring, houd deze datum vrij.
WENSEN
Het bestuur en de mandatarissen
wensen alle leden en abonnenten
een gelukkig jaar, hartelijk w e l k o m
aan de nieuwe leden en voor 1973
een kameraadschappelijk? samenwerking.
DIENSTBETOON
A l l e dagen, liefst na t e l e f o n i s c h e
afspraak : prov. en gemeenteraadslid Jef Steurs, Edegemse S t w g 87,
t e l . 57.10.27 ; gemeenteraadslid Juul
Tolleneer, G e m e e n t e p l e i n 11, t e l .
57.00.71 ; gemeenteraadslid M o n
van den Hauwe, ijzermaalberg 29,
t e l . 57.33.11 ; gemeenteraadslid dr
Ludo Verbaet, Duivenstr. 45, t e l .
57.08.00 en COO-lid R e n : Jaeken,
W i t v r o u w e n v e l d s t r . 14, t e l . 57.14.03.
Voor eventuvele hulp bij het invullen van uw belastingsformulieren k o m t u t e r e c h t bij M o n van den
Hauwe,
Ijzermaalberg
29,
tel.
57.33.11.
AKTIE BROEKBOS
Op de gemeenteraadszitting van
15 december w e r d de verkavelingsaanvraag Pronkenberg-Broekbos bij
unanieme beslissing negatief geadv i s e e r d . Een bijzonder plan van
aanleg voor Broekbos, Hof Van
Spruyt, Bautersem en omgeving zal
worden o p g e s t e l d .
Een eerste slag w e r d gewonnen en hopelijk heeft men de les
begrepen en w o r d e n andere verkavelingsplannen — en die zijn er
nog I — voorgoed b e v r o r e n .
LIER
V L A A M S E KRING
Op dinsdag 16 januari t e 20 u. 15
spreekt Nelly Maes over « Is er
een g e n e r a t i e k o n f l i k t in de Vlaamse Beweging », in het Hof van Aragon, Aragonstr., Lier.
LILLE
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Diels A u g u s t ; sekr. :
Wouters Jos ; p e n n i n g m . : W a l t e r
Verreydt ; prop. : Stan De Prins ;
org. : Guillaume Heyns.
MECHELEN (ARR.)
REKORDPOGING
Niet alleen voor de a b o n n e e s .
haalt ons arr. d i t jaar zijn rekord
neer
(ondertussen
al
gebeurd).
Ook voor de leden zal dit gebeu-

MORTSEL
N A K L A N K EN D A N K
Ook de v i e r i n g van onze « Golfden j u b e l a r i s s e n » en t r o u w e V U m e d e w e r k e r s , de h. en mevr. Jan
Claessens-Van M i e r i o , is een to[^
bekroning g e w o r d e n . Een overonopeiende j u b i l e u m - d a n k m i s m e t e e n
o v e r t a l r i j k e aanwezigheid van zovele goede en M o r t s e l s e v r i e n d e n .
Ook de anwezigheid en s i m p a t i e b e t u i g i n g e n van m e e r d e r e a f v a a r d ^
gingen
van
VU-zusterafdelingen
bracht een biezondere blijk v a n
s i m p a t i e van buiten de g e m e e n t e .
Een zeer passende en w a r m e g e l e genheidstoespraak van e.h. Jacobs
(pastoor van St. Jozef) gaf het w e zen en zijn van het door en d o o r
Vlaams-jubilerend echtpaar t e n v o l ste w e e r , t e meer daar, door h e t
kunstvol o p t r e d e n van het p a r o c h i aal v r o u w e n k o o r , het « O kruise de
Vlaming
» w e l een
biezondere
s t e m p e l d r u k t e op deze j u b e l m i s .
De
vriendelijke
samenhorigheid
van de Savelkoulburen (onze l e e u w
wapperde
aan
talrijke
ramen)
bracht een o n v e r g e t e l i j k e
hulde
aan « Jan en Virg ». Een g r o o t iam i l i e f e e s t , t o t in de vroege u u r t j e s
bracht het slot.
De h. en mevr. Jan ClaessensVan M i e r i o r i c h t e n hier een zeer
w e l g e m e e n d e en h a r t e l i j k e dank
t o t alle vrienden (en v r i e n d i n n e n )
die hen hun blijken van genegenheid, onder w e l k e v o r m ook, b e t u i g den. Een schone dag om nooit m e e r
te vergeten !
Beste m e v r . en Jan C l a e s s e n s ,
nogmaals van harte p r o f i c i a t . . . e n
doe zo v o o r t .

ren. Thans reeds w e r d e n 2.846 leden overgemaakt aan het Nationaal
VU-sekr., zodat voor 1973 ook daar
M e c h e l e n aan de leiding ligt. Van
die 2.846 leden waren er 233 nieuw e . A l l e e n het arr. Brussel (zoveel
groter !) deed het beter m e t 306.
W i j v e r w a c h t e n m i n i m u m 2.900 hern i e u w i n g e n en m i n i m u m 1.000 nieuw e zodat de 4.000 zullen w o r d e n
b e r e i k t w a t 11,5% van onze 35.000
kiezers betekent.
Voor de abonnees
overtroffen
w e op 1 januari reeds ons c i j f e r
van v o r i g jaar met 43 en d i t terw i j l nog 201 abonnees niet hern i e u w d w e r d e n . Er w a r e n dus op
1 Januari reeds 244 n i e u w e abonnees.
LEDENWERVING TOP DRIE
De eerste rangschikking van de
beste l e d e n w e r v e r s 1973 van het
arr. Mechelen w e r d afgesloten op
23 december 1972. De volgende
rangschikking w o r d t o p g e s t e l d na
1 april 1973
Rangschikking :
1. Mevr.Vanherp-Mertens J. (Mechelen) 33 ; 2. Mevr. Van OostenHertog G. (St. Amands) 24 ; 3.
Lemmens M. (Duffel) 23 ; 4. Steylaerts H. (Nijlen) 21 ; 5. M i j l e m a n s
J. (Lier) 19 ; 6. Goovaerts S. (Mechelen) 15 ; 7. Symons J. (St. Kat.
Waver) 14 ; 8. A l b e r t J. (Boorschot)
8 9. Tordoir N. (Bonheiden) ; 10.
Luyten W. (Berlaar) en Van Genechten R. (Rijmenam) 7 ; 12. Tourne J. ( M a r i e k e r k e ) en Ribbons M .
(Rijmenam) 3.
W e zijn er bijna zeker van dat
deze eerste rangschikking niet def i n i t i e f zal zijn : .de w e r v i n g nieuw e leden is nog maar in haar beginstadium.

NIEL
DIENSTBETOON
Voor alle m o g e l i j k e m o e i l i j k h e den in verband m e t a d m i n i s t r a t i e ,
belasting p e n s i o e n , e.d., staan onze
v r i e n d e n Jos De Koek, Frans D e
M e u l e m e e s t e r en Guido M i c h i e l s e l ke vrijdagavond van 19 u. 30 t o t
21 u.30 t e r b e s c h i k k i n g .

ABONNEMENTENSLAG
Resultaten van onze arr. w e r v e r s
1. W. Jaspers (Hombeek) 119 ; 2.
J. Somers (St. Kat.-Waver) 112 ; 3.
Fr. Van Dessel (Nijlen) 19 ; 4. C.
Nauwelaerts (Duffel) 13 ; 5. D. De
Cuyper (Hallaar) 8 ; 6. J. Tourné
( M a r i e k e r k e ) 6 ; 7. G. Delang (St.
Amands) en W. Luyten (Berlaar) 5 ;
9. Van den Broeck (Booischot) en
A. Suykens ( W i l l e b r o e k ) 4 ; 11. M .
Op de Beeck (Koningshooikt) 3.
Dit begin januari.

VORSELAAR
NIEUW BESTUUR
Voorz. : W i l l y V e r r e e c k e n ; orv
dervoorz. : Roger Van den Bergh ;
sekr. : Geudens Leen ; p e n n i n g m . :
Belmans R. ; o r g . : Verhoeven Fr. ;
prop. : Van den Brande Gustaaf.

MOL
SOC. DIENSTBETOON
SEN. CARLO V A N ELSEN
M o l - c e n t r u m ; vrijdag van 18 tot
19 u. en zaterdag van 10 t o t 11 u.
Bureel • Huis Helsen », Graaf de
Broquevillestr.
Ezaart : café « Onder de Linde •,
Ezaart 151, t w e e d e maandag van
de maand te 20 u. 15.
M i l l e g e m : café «Mast», M i l o s t r .
66. t w e e d e maandag van de maand
te 20 u. 45.
A c h t e r b o s : café «Welkom», Achterbos 80, t w e e d e maandag van de
maand te 21 u. 15.
SluiG : café « Gust Peeters», Sluis
178, derde maandag van de maand
te 20 u 45.
Ginderbuiten : café «De W i t t e » ,
Ginderbuiten 213, derde maandag
van de maand te 21 u. 15.
Rauw : mr. M e r t e n s E., Kiezelw e g 238, vierde maandag van de
maand te 20 u. 15.
Wezel : PaTOchiecentrum, St. Jozeflaan, vierde maandag van de
maanc! te 20 u. 45.
DOSFELKRING

WOMMELGEM
DIENSTBETOON
H. Vande W e g h e , schepen v a n
Financiën, Gezin en Kuituur, Terhagelaan 8, t e l . 53.79.50 : J. Verduyckt, g e m e e n t e r a a d s l i d , A n t v e r piastr. 6 ; A . De Schutter, COOvoorz., Lt. K. C a l u w a e r t s t r . 14. t e l .
53.64.80.
Inlichtingen Sociale W o n i n g b o u w :
C. G e e l , Beeldekensweg 5. t e l .
53.79.39.
WILRIJK
DRIEKONINGENFUIF
Gaat door op zaterdag 20 januari
t e 20 u. in het KWB-lokaal, St.-Bavostr. (rechtover de kerk). W i j star.en m e t w a f e l s of appelbeigneta
(naar keuze) o m over t e gaan naar
gezellig samenzijn en een h a r t i g
danske. Deelname in de o n k o s t e n :
50 ballen. Laat u niet pramen e n
zet mee de f e e s t n e u s op.
VUJO-NIEUWS
Op 28 d e c e m b e r had een e e r s t e
werkvergadering
plaats
met
de
mensen van Berchem. Een gezamenlijk a k t i v i t e i t s p r o g r a m m a w e r d besproken (waarover w e l d r a
meer
nieuws) en er w e r d een s t a n d p u n t
bepaald m.b.t. onze eventuele deelname aan de W i i r i j k s e Jeugdraad.
LIDKAARTEN 1973
Het v e r n i e u w e n der lidkaarten
v e r l o o p t v l o t . Als u i t e r s t e d a t u m ,
waarop alles bij de s e k r e t a r e s s e
d i e n t afgerekend t e zijn, s t e l l e n
w i j 31 januari v o o r o p . M o g e n wIJ
een ekstra inspanning vragen o m
u daaraan t e h o u d e n .

Op donderdagen 18 en 25 Januari
telkens om 20 u. in de gemeentelijke vergaderzaal <• Oude Post »,
M a r k t , M o l , vervolg van de studieavonden over « Gemeentebegrot i n g », geleid door A. Van D r o m m e .
Elkeen die belangstelling heeft
voor dit belangrijk o n d e r w e r p is
echt w e l k o m . Teksten van de inleidingen zijn beschikbaar op de
studieavonden. Inlichtingen en inschrijving : Frans Geyzen, Beekstr.
22, M o l , t e l . 014/32320.

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 331.05

P.V.B.A.
l a n g » Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel, ( 0 5 3 ) 240.60

^
KINDERARTIKELEN : p l o o i , en w a n d e l w a g e n s - bedjes en w i e g e n
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - w a s tafels en waskussens - k i n d e r k l e d i n g .
SPORTARTIKELEN : allerlei - t u r n k l e d i j - ruiteruitrusHngen - p i n g pongtafels . b a d k l e d i n g en alle toebehoorten - r o l - en Ijsschaatsen - k a m p i n g a r t i k e l e n - t u r n g e r e l .
SPEELGOED : u i t g e b r e i d e keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren p o p p e n - p o p p e n w a g e n s en -wiegjes - b u r e l e n - lessenaars b o r d e n - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - b o r d e n - t u i n m e u b e l e n - tulnschommels.
—
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arr. tongeren-maaseik

arr. antwerpen

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.

ANTWERPEN :
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 (va« 16 tot 20 u.).
WIJNEGEM :
Maandag 15 januari : sen. H. De Bruyne.
Lokaal : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.36 fvan 19 tot 20 u.).
KONTICH :
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 (n Fauna Flora.
DIEGEM : dinsdag 16 januari van 19 tot 20 u., in zaal Bacchus.
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.
OVERUSE : maandag 22 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Luxemburg,
Tombeek, met M. De Broyer.
VILVOORDE : maandag 15 januari van 21 tot 22 u. in De Gouden Voorn
WOLVERTEM-MEISE : cfr. infra.
BRUSSEL : elke 3e woensdag van 19 tot 20 u. in café Uilenspiegel.
Doorlopend op afspraak : Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 59.54.55.
Dienstbetoon kamerlid : E. DE FACQ :
N.B : In tegenstelling met hetgeen werd medegedeeld zal de zïtdag te
Buizingen doorgaan de laatste dinsdag van januari en niet op 16
januari. De zitdag te St. Katharina-Lombeek blijft vastgesteld op 16
januari. Afspraken voor andere gemeenten dienen opnieuw gemaakt
via telefoon 09/22.64J23.
Federatieschepen FRANS ADANG :
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksesiwg 109, St. Pieters-Leeuw,
Tel. 77.31.83.
Agglomeratieraadslld JAN DE BERLANGEER
MOLENBEEK : alle zaterdagen van 10 tot 11 u., bij Emiel De Smet, J. Dubrucqlaan 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., In het Breydelhof door alle
mandatarissen.
ZEDELGEM : zaterdag 13 januari van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij V. Vierstraete, Kuilputstr. 83.
ZUIENKERKE : zondag 14 januari van 11 tot 12 u., door J. Frijns, in café
a De Smidse ».
TORHOUT : zaterdag 20 januari van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van In, bil
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 Debbaut, 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 rot 11 u., door P. Leys, bij N. Mollet, Legeweg 169.

arr. turnhout
VOLKSVERTEGENWOORDIGER JO BELMANS
IEDERE MAANDAG :
Ten huize : Possonsdries 7, GEEL, van 18 tot 19 u. 30.
EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND :
19u. 30 : VORST, Kempenaers, Geelsebaan — 20 u. 15 : VEERLE, De Wijngaard, Dorp — 21 u. : RAMSEL, De Pereboom, Vosdonken — 21 u. 45 :
HULSHOUT, duivenlokaal Jos Vrancke, Grote Steenweg 135.
TWEEDE DINSDAG VAN DE MAAND :
19 u.30 : KASTERLEE, Breugelhof, Geelsebaan — 20 u. 15 : WECHELZANDE, De Keyzer, Dorp — 21 u. : HERENTALS, Kempenland, Statieplein —
21 u. 45 : HERENTHOUT, De Nieuwe Kroon, Markt.
DERDE DINSDAG VAN DE MAAND :
19 u. 30 : HOOGSTRATEN, De Tram, Vrijheid — 20 u. 15 : RIJKEVORSEL,
Parochiecentrum, Markt — 21 u. : BEERSE, VU-lokaal — 21 u. 45 : OUDTURNHOUT, Brouwershuis, Dorp.
VIERDE DINSDAG VAN DE MAAND :
20 u. 15 : ARENDONK, café « Vrijheid », Vrijheid 92 — 21 u. : MOL, De
Valk, hoek Corbiestr. en Rondplein — 21 u. 45 : MEERHOUT, café Weversberg, Weversberg 41.

OVER TE NEMEN

WASSALON
met bestaand kliënfeei
Z e e r goede v e r d i e n s t e en

toekomsfmogeiijkheden

MET UITZONDERLIJKE LIGGING TE AALST
Schrijven aan bureel van het blad M ICX)

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 Metropole, 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 10ü30 tot 11 u., tel. 011/302.44.
OVERPELT : bij R. Geusens, Dorpsstr. 45, van 11u30 tot 12 u. - 011/421.97.
HAMONT : Hotel In de Klok, Stad 44, van 14 u. tot 14u30, tel. 011/450.20.
BREE : café Cambrlnus, 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 17u30.
elke vierde zaterdag van de maand :
LOMMEL : 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 Pias, 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 Jorlssen, Biaasmolen 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 huls 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, Klelenstraat 48, Tongeren, tel. 012/325.24.
elke woensdag : aan huis van 17 tot 19 uur.
HOEILAART

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
Heyzel.
ATTENRODE-WEVER
DANSFEEST
De VU-afdeling nodigt u uit op
haar tweede Hagelandse dansavond in de zaal « 't Hageland .,
Dorpsstr., Attenrode, op zaterdag
10 februari. Aanvang mo 20 u. Orkest « The Stoffel boys ».
DUISBURG
18 JANUARI
Op donderdag 18 januari (en niet
25 januari) om 20 u., gespreksavond in de zaal Nachtegaal te Neder-Duisburg.
Federatieschepen
Marcel Debroyer komt spreken
over het grondbeleid n Duisburg.
Daarna mogelijkheid tot debat.
Prov. raadslid Joris Depré heeft
dan ook z'n zitdag voor soc. dienstbetoon (zoals trouwens iedere 3e
donderdag van de maand). Alle leden en simpatisanten welkom.
HERENT
PANEELGESPREK
Op 19 januari (en niet 9 januari)
paneelgesprek over Brussel en de
subnationaliteit met afgevaardigden van Ejlle partijen. Voor de VU :
sen. R. Vandezande. Ingericht door
het Davidsfonds, in de Parochiezaal
Van Bladelstraat, te 20 u.

•
•
• •%l
%_i_^
^ ^
en uw

Vlamingen,
vraag GRATIS ADVIES
voor uw hypotheekleningen ( I e en 2e r.)
bouwgrondkredieten

aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT • Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('t zat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt mef ons I

VLAAMSE ZIEKENKAS
Wanneer elk VU-lid een normale
daad stelt en aansluit bij de
Vlaamse Ziekenkas, dan is het aantal
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 inlichtingen of een bezoekje thuis volgt,
HOFSTADE
BAL
Op zaterdag 3 februari houdt onze afdeling haar bal, dit vanaf 20
u. 30 in de zaal « Vrede », Ambroosstwg (zaal achter de kerk). Het orkest « Sioux-Ensemble • staat in
voor een gezellige avond. Wij verwachten alle simpatisanten uit Hofstade en van het arr. Brussel.
LEUVEN
VLAAMS ZIEKENFONDS
Het Vlaams ziekenfonds Brabantla heeft nu ook een kantoor in
Leuven-Centrum, Blijde Inkomststr. 6. Voor inlichtingen, telefoonnr
016/467.75.
MEISE
BAL
De VU-afdeling Meise zal haar
eerste Lentebal organiseren op 7
april 9173 in de sporthal te Melse
met het Waltra-orkest van Stan Philips.
OVERUSE
VLAAMSE ZIEKENKAS
De plaatselijke
afgevaardigde
meldt dat op aandringen van verscheidene aangeslotenen er nu ook
te Eizer een maandelijkse zitdag
plaats heeft. Elke laatste zaterdag
der maand van 20 tot 21 u. in « café op de Grens », bij Tommy van
Desees, Stwg naar Overijse 45. Alle verhandelingen kunnen er gebeuren, alsook worden er graag alle
mogelijke inlichtingen gegeven aan
alle geïnteresseerden.
Ter herinnering :
Overijse-Centrum (zaal van Café
van het Gemeentehuis) : 2e dinsdag 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.

KESSEL-LO
BREUGELFEEST
Zaterdag 27 januari In de zaal
• Fair Play ., Gemeenteplein 8,
groot Breugelfeest. Pensen met appelmoes en nog vele andere lekkernijen 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.)
KALENDER
13-1 : Arrondissementeel bal. Prijzen voor de tombola worden vei^
wacht bij A. Van Hoof, Overwinningsstraat 24, KesselLo.
20-1 : Bal van de afdeling Rotselaar-Werchter-Wezemaal in de parochiezaal Rotselaar-Heikant. Toegang 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 verkozenen 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.
GELUKWENSEN
Het ganse arrondissement deelt
mee in de vreugde van Lieve en
Willy Kuijpers bij de geboorte van
hun dochtertje Goedele.
ROOSDAAL
ROUW
Onder ruime belangstelling werd
dinsdag te Strijtem de diepbetreurde sekretaris van de afd. Roosdaal
begraven. Louis Geeroms was voor
velen een goede en trouwe vriend
geworden en dwong ieders bewondering af door zijn entoesiasme
en doorzettingsvermogen om voor
zijn afdeling iets te bereiken. Heelwat afdelingen uit de omgeving,
het arr. bestuur en de mandatarissen Anciaux en Valkeniers hadden
er aan gehouden op de uitvaart
aanwezig te zijn.
Bij deze bieden wij aan de familie onze blijken van medeleven aan
en verzekeren dat Louis ons steeds
een voorbeeld van opofferingsgeest
en liefde voor Vlaanderen zal zijn.
ST.-AGATHA-BERCHEM
WELKOM
Geeft voor haar leden en simpatisanten een Stuif-ln. Verwelkoming
van onze nieuwe leden en uitwisselen van nieuwjaarswensen. Wij
rekenen op allen. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
Vrijdag 19 januari om 20 u. in
« De Kroon ., Vanden Drieschstr.
19. Wij danken ook langs deze weg
de afdeling Hekelgem-Essene voor
het peterschap over St.-AgathaBerchem.
SCHAARBEEK
SOC. DIENSTBETOON
Met al uw problemen kunt u terecht bij onze voorzitter Vic Roggeman, Gen. Eisenhowerlaan 20, tel.
41.15.79, elke maandagavond.
ST-KWINTENS-LENNIK
MOSSELFESTIJN
Op zaterdag 3 vanaf 18 u., zondag 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 tegen de grote dorst •, rechtover de
kerk te Eizeringen.
ANDERE AKTIVITEITEN IN 1973
9 maart : kultuuravond : dhr. Aernouts handelt ove- « De geschiedenis van de Vlaamse Beweging », om
20 u. 30.
6 en 7 april : toelichtingsvergadering en geleid bezoek aan een interessante instelling.
11 mei : dhr Van Coillie C. leert
ons het Pajottenland beter kennen
door een voordracht geïllustreerd
met diaprojektles. om 20 u. 30

Vlaamse Leeuwen voor masten,
vensters of afdeiingsvlaggen in alle grootte en modellen.
Allerlei wimpels • gebordcerde kentekens - zelfklevers - tafelvlagti*'»»
sjaals of lintjes ( VI. Le«uw, Tijl,
Goedendag) voor feesten - g<>»lzwarte wimpels aan koorden van
10 m. voor versiering - alle bijbehorigheden.
PAUL SUYS
Molenvest 50
Herentals
Tel. : 014/21.207
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22 TERNAT ST KATH. LOMBEEK
VLAAMS

ZIEKENFONDS

BRABANTIA
ledere zaterdag zitdag door I De
Backei van 11 t o t 12u lokaal
De
Hoorn • Poodtstr 1 Ternat
van
13 tot 14 u in lokaal «Uilenspiegel»
St K Lombeek
von 14 tot 15 u
in hierberg « De Roos » Nieuwbaan
St K Lombeek en van 15 u 30 tot
16 u htj mevr De Backer Bosstr
114 St K Lombeek
Breng u w bijdragebons vlak bij
u w deur Alle inlichtingen
tel
52 13 45
VILVOORDE

(Fed)

DANSFEEST
Ter vervanging van het afdelings
bal w o r d t er op 10 maart 1973
een federatiebal ingericht in de
M a r k t te Vilvoorde
WEMMEL H A M M E RELEGEM
BAL
Ons jaarlijks afdelingsbal zal door
gaan op zaterdag 31 maart 1973 Nu
reeds noteren i

oost-vlaanderen
BALEGEM GAVERE
HUISBEZOEKEN
Zondag 14 januari Alle medewei
kers op post te 9 u 30 bij Herman
Spitaels Ruspoel 92B M u n t e Be
zoeken van kandidaat medewerkers
KLEINKUNST
Vrijdag 2 februari om 20 u 30
Johan Verminnen in Gasthof Rozen
dal
Nazareth Steenweg Gavere
Deinze Toegang 40 f r (kaarten bij
de bestuursleden)
Gastspreker
Mik Babyion
DENDERHOUTEM
VOOR ALLE LEDEN
Ledenfeest
op zaterdag 13 ja
nuari
VU bal
op zaterdag 17 maart
DENDERLEEUW
KAARTING
Zaterdag 20 januari
3e belofte
wedstri-)d van het tornooi ingericht
door de Volksunie in het cafe
. Vlaamse Leeuw » op het Dorp
Inschrijving vanaf 19 u 30 Begin
o m 20 u
BAL
Zaterdag 3 f e b r u a r i vanaf 21 u 30
daverend nachtbal van de Volksunie
in de feestzaal van het H Kruis
kollege N i e u w s t r t e Denderleeuw
Orkest « Second A c t » en Katja
zorgen voor de passende s t e m
ming Allen w e l k o m

EREMBODEGEM TERJODEN
SOC
DIENSTBETOON
A l b e r t De Kerpel (tel 216 15) na
afspraak
Herman
Roels
raadslid
itel
269 31)
elke dag ten huize van 9
t o t 19 u 30 uitgezonderd de don
derdagnamiddag
Fons Van Der Burght (tel 281 rs]
elke maandag van 19 t o t 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 Wederinschrijving lian
delsregistpr
ERTVELDE
LIDKAARTEN
De bestuursleden zijn op stap
voor het vernieuwen van de lid
kaarten Leg de centen klaar zodat
alles vlug kan gebeuren
DE SCHADUW
Een speciale
uitgave
Ertvelde
van • De Schaduw » is voorzien
tegen einde januari
GENT EEKLO

,

• WIJ . VROUWEN
Op zaterdagnamiddag 20 januaii
komen w e opnieuw s r m e n om de
stand van zaken in de vrouwen
ontvoogdingsbeweging te bespre
ken welk nut had de 11 november
vrouwendag w a t s t r e e f t de mili
tante v r o u w e n b e w e g i n g na ' Ook
de mannen zijn hartelijk uitgeno
digd I
GENT
BAL
VU Gent richt op zaterdagavond
3 februari 1973 een bal in samen
met de VU afd Deurie Latem en
dat dansfeest gaat door in de zaal
Riva te Deurie De d einame kaar
ten r orden door bestuursleden en
m i l i t a n t e n ijverig v e r k o c h t

HEUSDEN
JOHAN DEQUIDT OPVOLGER VAN
PAUL VAN DURME
Zoals reeds eerder aangekondigd
in het weekbald « WIJ », zal ons
Volksunieraadslid Paul Van Durme
« Heusden » verlaten
Dhr Van
Durme w e r d aangesteld t o t verta
Ier bij de diensten der Europese
Gemeenschap t e Luxemburg
Hij
f u n g e e r t er als tolk voor de Scan
dinavische landen
Het bestuur van Volksunie Heus
den w e n s t haar gemeenteraadslid
alvast een hartelijk p r o f i c i a t en 'n
vruchtbare
loopbaan
Opvolger
w o r d t dhr Johen Dequidt (27 jaar)
gewezen
bestuurslid
van
de
Vlaams Nationale studentenunie t e
Gent
EN WEER VREUGDE IN HET GEZIN
VAN DURME
Op 20 december 1972 w e r d het
gezin Eliane en Paul Van Durme
De M e e s t e r een lid rijker Karen
en Inge hebben nu een broertje
gekregen
Jens Natuurlijk
dat
onze Pol daar weer voor iets tus
sen zit Nogmaals hartelijk proficiat
Eliane en Paul en doe zo voort i
VUJO EN DE OUDJES
Op Kerstdag hielden de plaatse
lijke Volksuniejongeren een w a t e l
bak in het Rustoord voor ouden
van dagen t e Heusden Voor de
oudjes was dit een p r e t t i g e ver
rassmg Ze lieten zich de w a f e l s
lekker smaken Ook mijnheer pas
toor proefde even mee
De Volksuniejongeren
wensen
langs deze w e g de direktie en de
zusters van het tehuis nogmaals
hartelijk t e bedanken voor het gul
Ie onthaal
Ook het bestuur van Volksunie
Heusden s t e l t deze positieve daad
van de Heusdense VUJO kern ten
zeerste op prijs
LANDEGEM - MERENDREE
DIENSTBETOON
ledere t w e e d e zondag van de
maand houdt volksv Dr F Baert
zitdag t e Landegem t e n huize van
G Schaeck Vosselarestraat 16
Dus nu zondag 14 januari om 11
uur
LEDEBERG
SOC DIENSTBETOON
GEMEENTERAADSLID
MEVR J DE GASTER BUYL
Cafe Brouwershuis Kerkplein 7
iedere maandag van 19 u 30 to
21 u 30
Cafe De Nieuwen Anker, Brus
selsesteenweg
iedere donderdag
van 1^ u 30 tot 21 u 30
Ten huize Park 63 na schriften
ke of telefonische afspraak (tel
52 99 89)
MARIAKERKE
OVERZICHT
In de VU afdeling van Mariakerke
w o r d t de nadruk gelegd op w a t
« aanwezigheidspolitiek » n o e m t
Zo w o r d t voor het zesde opeen
volgende jaar
medewerking
ver
leend aan de C u l t u u r k r i n g op de
gemeente Deze kring pakt telkens
uit met een
viertal programmas
per w i n t e r
In s a m e n w e r k i n g
met het ge
meentebestuur w e i d
11 juli ge
i/ierd Feestredenaars w a r e n Paul
Martens en schepen W
Storms
Voor de ontspanning zorgde Jules
De Corte
M e d e w e r k i n g w e r d verleend bij
het oprichten van de VOS afdeling
van
Mariakerke
Met
diezelfde
VOS sen stapten w i j op bij de 11
november
herdenking
Voor
het
t w e e d e opeenvolgend jai"- klonk de
Vlaamse Leeuw
aan de gedenk
steen
VUJO Mariakerke
zorgde
voor een s t u n t door de plechtig
heid bij te w o n e n met t w e e « am
nestle
kruisen
Samen met de pas opgerichte
afdeling Drongen w e r d een auto
car ingelegd en naar de Ijzerbe
devaart en naar de betoging t e
Vilvoorde
Het succes w e r d het uitgeven
van een gemeenteblad
« W i j te
Mariakerke » dat voor het eerst
verscheen in de maand november
Een verzorgd d r u k w e r k dat w e ho
pen elke maand m elke bus t e kun
nen deponeren Dat brengt natuur
lijk heel w a t onkosten met zich
Giften w o r d e n met dank aanvaaid
op postrekening 9178 62 van
R
Geeraert Volkshaardstraat 33 Ma
riakerke
MELLE
SOC DIENSTBETOON
Julien De Sutter (gemeenteraads
lid) Kard M e r c i e r I 1 Melle Vogel
hoek
elke dinsdag van 20 tot
22 u
Daniel Bernaerts
Driesstr
87
Melle C e n t r u m
elke dinsdag van
19 tot 22 u
Gratiën Leurquain VU voorzitter
Gontrode H e i r w e g 171 Melle Cen
trum
Godelieve Van Loo COO zaken
Driesstr 61 M e l l e C e n t r u m
AFDELINGSBAL
Ons jaarlijks afdelingsbal gaat
door op 24 februari 1973 in zaal

Flormanic op het Gemeenteplein
Het o r k e s t de Estacados spelen t e n
dans Kaarten zijn t e v e r k r i j g e n bij
de bestuursleden aan de p n j s van
50 fr Aan de kas betaalt u 60 f r
t e r w i j l de jeugd 40 f r betaalt Gelieve deze datum vrij t e houden
MERELBEKE
DRIEKONINGENFEEST
Ruim 350 kinderen waren v o r i g e
zaterdag naar de Sint Pieterskring
gekomen van het t r a d i t i o n e l e V U d r i e k o n i n g e n f e e s t Het w a s ditmaal
• Nonkel Jan » die m e t zijn poppenkast het jonge volkje opvrolijk
t e A l l e s verliep in de beste orde
dank zij de t o e w i j d i n g van de be
stuursleden en hun e c h t g e n o t e n
Na afloop t r o k de hele kinderbende weer m e t de geelzwarte
ballonnetjes in alle r i c h t i n g e n de
gemeente in
NAZARETH-EKE-ASPER
KLEINKUNST
Vrijdag 2 februari om 20 u 30 in
Gasthof Rozendal t e Nazereth m e t
Johan Verminnen
Gastspreker is
Mik Babyion Toegang
40 f r De
ze eerste avond van de VU in dit
g s w e s t m o e t een sukses w o r d e n i
OOSTAKKER
WILLEM VERMANDERE KOMT i
Op vrijdag 19 januari 1973 om 20
u in restaurant t Boerenhof Oost
akker Lourdes
Inkom 60 fr
Be
spreek t i j d i g u w kaarten bij
mevr
dr W De Pillecyn Holstr 57, tel
51 00 99
mevr M De Scheirder
Oude Holstr 14
Luk Van Heule
Kon A l b e r t l a a n 59 tel 51 01 70
Pol Vanhee
Groenstr
119, tel
51 02 88
A n d r e Van den Berghe,
Eksaarderijweg 88 tel 5 1 1 8 41
SINT NIKLAAS (AFD)
NIEUWS
31 december 72
Deelname van
VU + VUJO aan een manifestatie
voor de vrede m V i e t n a m
6 januari 73
Deelname aan de
VVB nieuwjaarsaktie in de Brussel
se randgemeenten
19 januari
Ledenvergadering
voor de VU in zaal « De Spiegel »
Sprekers
sen
M
Coppieters
over de naitonale politiek Volksv
N Maes over s t r e e k p r o b l e m e n en
gemeentepolitiek
NIET VERGETEN
Zaterdag 10 f e b r u a r i 5de nacht
van Europa m zaal Serwir O r k e s t
Roger Moens
Platenpraters « el
sound »
WAARSCHOOT
DR J GOOSSENAERTSKRING
Welke afdelingen of v e r e n i g m
gen hebben belangstelling voor het
organiseren van groepsdiskussies
over de
reeks
BRT programma s
« en uw gemeente ' »
Neem spoedig kontakt met Fons
Van Holderbeke
Stationsstraat 6
9950 Waarschoot t e l 773378
DANSFEEST ZOMERGEM
Naar aloud gebruik gaan w e met
een sterke afvaardiging dansen op
het VU Z o m e r g e m s e bal Zaterdag
27 januari a s
ZITDAG VOLKSV BAERT
Zaterdag 3 februari tussen 14 en
15 uur ten huize
van gemeenteraadslid Fons Van Holderbeke Sta
tionsstraat 6
VOETBALKLUB VK VOLKSUNIE
Zaterdag 11 zegevierde ons VU
elftal met 3 — 0 t e g e n FC M e t r o
Laatste k o m p e t i t i e w e d s t r i d j t e g e n
FC Salamander op 3 maart
EERSTE BAL
Onze
voetballers
geven
hun
eerste bal op zaterdag 10 februari
m de zaal Cambrmus O r k e s t
de
Mircky s
WEITEREN
ZIEKENFONDS FLANDRIA
ledere woensdag van 14 t o t 15 u
staat een afgevaardigde van het
Centraal Sekretariaat t e r beschik
king in De Klokke Kon Astridlaan
27 (brug)
ZOMERGEM
BAL
Op zaterdag 27 januari 1973
3e
groot bal der •• Vlaamse Vrienden »
Om 20 u 30 in zaal Uilenspiegel
Inkomkaarten aan 50 fr vanaf heden
te v e r k r i j g e n bij bestuurs en kern
leden

west-vlaanderen
SOC
DIENSTBETOON
EM VANSTEENKISTE
I e zaterdag van de maand
Veurne
m t Belfort M a r k t 9 u
Diksmuide
in Het Vlaams Huis
Ijzerlaan 10 u
Koekelare
in De
Hertog van Erenberg 11 u , Ichte
gem
in Den Engel Oostendebaan
12 u
Gistel
in A u t o r i j s c h o o l ten
Putte Vaartstr
13 u
3e zaterdag van elke maand
N i e u w p o o r t in De Beiaard Rekol
lettestr 9 u
Midelkerke
in W e
ie Dl de Smet de Nayerstr 10 u
Roksem
Oudenburg
Ettelgem

X

W e s t k e r k e , Bekegem • b i j schepen
Louis V i e r s t r a e t e t e Roksem, 11 u ;
De Haan • in Georgey's klub, Kon
plein 6, 12 u ; Bredene : bij K
Haeck D r i f t w e g 59, 12 u 45
Thuis
van Iseghemlaan 6, Oos
tende op afspraak t e l 79548
BEKEGEM-ROKSEM WESTKERKE
LEDENHERNIEUWING
W e hebben een snelle en zeer
goede h e r n i e u w i n g achter de rug
en danken onze leden voor hun
t r o u w Nu k o m t het erop aan een
deel nieuwe leden t e m a k e n , om
zo spoedig m o g e l i j k aan 75 t e ge
raken ' W i e helpt mee '
BISSEGEM
SOC
DIENSTBETOON
ledere 1ste vrijdag van de maand
om 20 u 30 door dhr V a n s t e e n k i s t e
Luk in ons lokaal Leopold Stations
str 23
BRUGGE
BAL VLAAS KRUIS
Op zaterdag 17 februari om 20 u
30 in het Jagershof t e St A n d r i e s
O r k e s t «The Silver Sound O u i n t e t »
Inkom
60 fr
EERNEGEM
NIEUWE AFDELING
Op 5 november w e r d overgegaan
tot de o p r i c h t i n g van onze 28e af
deling m O V D in zaal Riva Het
bestuur ziet er uit als v o l g t voorz
Rudie Verzyck
sekr
Kris De
jonghe , penningm
A n t o o n Schillemans
prop
Rik Schillemans ,
org
Pierre Verzyck , Vujo
Robert C r i v i t
arr raad
R Verzyck
Hulde w e r d gebracht aan Maurits De Deyzer aan w i e n s volhar
ding de VU veel t e danken heeft,
alsmede aan V Vandevijver die bij
de o p r i c h t i n g een speciale inspanning had geleverd
HOOGLEDE
LEDENSLAG
De afdeling Hooglede bereikte
als e e r s t e haar s t r e e f n o r m in de
ledenslag Proficiat
IZEGEM
VOLKSVERGADERING
Op vrijdag 16 februari om 20 u
in zaal Century Nelly Maes M a u
rits Coppieters en Frans Baert werden aangesproken als sprekers
LEDEGEMDADIZELE
SOC DIENSTBETOON
Bij de heren . Raes A r n o l d , ^e
m e e n t e r a a d s l i d , S t a t i o n s s t r 93 en
Dejonghe G i l b e r t , gemeenteraads
lid, Papestr 61 en Vandenberghe
Hendrik lid KOO Fabriekslaan 20
allen t e Ledege ^i
KOEKELARE-LEKE
GEBOORTE
BIJ onze vrienden Gerard Bryon
en M a r i e t t e Rabaey w e r d het gezin v e r g r o o t m e t een d o c h t e r t j e
Saskia Onze beste g e l u k w e n s e n
MEULEBEKE
V L A A M S E VRIENDENKRING
« Liever Daensisme dan Maoisme » Aan de hand van dit ui
t e r s t sociaal t e m a zal op 2 februa
ri om 20 u dr Marcel Brauns spre
ken over p r i e s t e r Daens en zijn
t i j d in v e r g e l i j k i n g m e t de onze U
k r i j g t v r i j e toegang t o t de zaal «De
Nieuwe Kring » Stationsstr 5 t e
Meulebeke
Een niet t e missen
samenkomst
om
revolutionaire
ideeën van vroeger t e t o e t s e n aan
mogelijke
veranderingsprocessen
van nu
OOSTENDE
OUDEJAARSGESCHENKEN
De leden van de VU f r a k t i e in de
gemeenteraad hebben in de nacht
van 31 december op 1 januari een
bezoek gebracht aan de p o l i t i e de
brandweer en het stedelijk zieken
huis om degenen die « van w a c h t »
waren t e bedenken m e t een verassing
daar zij het eindejaars
f e e s t met konden v i e r e n bij f a m i l i e
of vrienden Een goed initiatief '
OOSTENDE-CENTRUM
OVERLIJDEN
Op 30 december w e r d alhier ten
grave gedragen een oud en over
t u i g d nationalist slachtoffer van de
repressie
Julien Goetgebeur Hij
was weduwnaar van Julia Vandoo
ren Onder de aanwezigen bevon
den zich vele VU leden die een
laatste eer w i l d e n bewijzen aan
Julien Langs deze w e g om biedt
de afdeling haar innige deelneming
aan de naastbestaanden aan
OOSTENDE STENE
NIEUW BESTUUR
Op 3 januari kvi/am ons nieuw be
s t u u " als volgt uit de bus
voorz
J Tommelein
sekr
letje Wopereis
pennmgm
Rogie Demeule
naere
ondervoorz
G i l b e r t Touwaen
prop
Rene Grunewald
org
Dries Degrijse
soc dienst
betoon
Juul Schockaert , arr
raad
R Demeulenaere en R Gru
ewald
A l l e gebieden zijn v e r t e g e n w o o r
digd
oud Stene M e i b o o m en de
oud Oostendse gebieden

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
(Arr.)
KALENDER
BALS
13 januari . opening Texas Zandvoorde
3 februari
Blasiusbal t e Handzame v o o r K o r t e m a r k - Handzame
(Casino)
17 f e b r u a r i • j a a r l i j k s bal v a n
M i d d e l k e r k e W i l s k e r k e (Ter D u i n e n ) .
10 maart • afdelingsbal van Oi»denburg en Ettelgem ( J e n e v e r p i e t e ) .
17 maart
lentebal van a f d e l i n g
H o u t h u l s t (Rozenhof, Klerken)
OOSTENDE-ZANDVOORDE
OPENING TEXAS
Hedenavond
wordt
de
Texas,
thans uitgebaat door m e v r . M e y e r a ,
p l e c h t i g heropend o m 20 u d o o r
Emiel V a n s t e e n k i s t e en dr A l f o n s
Vanrintel Na de opening is er e e n
bal voorzien
Wij
nodigen
alia
v r i e n d e n van G r o o t O o s t e n d e e n
daarbuiten van harte uit o m aanw e z i g t e zijn
ROESELARE ( A r r )
« MANDELMOLEN »
Dezer dagen v a l t het a l l e r e e r s t e
in je bus Ons arr huisorgaan w o r d t
eksemplaar van « M a n d e l m o l e n •
v e r s p r e i d op 2 000 ex bij de V U leden, « W i j » abonnees, f i n a n c i ë l e
steuners s i m p a t i s a n t e n , nationale
s t r e e k p e r s en p a r t i j Je mag h e t
w e l k o m h e t e n , maar graag ook z i e n
w e je positieve k r i t i e k e n t e g e m o e t .
POLITIEK OPBOUWWERK
In het het kader van de nationsn
Ie k a d e r v o r m i n g s c y c l u s « Politiek
o p b o u w w e r k », r i c h t het D o s f e l i n stituut m samenwerking met het
arr bestuur, deze lessencyolus o o k
in v o o r onze mensen Een w a a i e r
van e m i n e n t e s p r e k e r s w e r d uitgekozen sen Van Haegendoren, s e n .
Coppieters, W a l t e r Luyten, Hugo
C o v e l i e r s (Vujo), L Vandenberghe
( t i j d s c h r i f t « N i e u w Vlaanderen »),
W Augustijnen (Dosfelmstituut).
Vanaf 2 maart w o r d e n , t e l k e n s
op een vrijdagavond in totaal zes
lessen gegeven v o o r p o l i t i e k e vorm i n g Dezer dagen zult u de eers t e u i t n o d i g i n g ontvangen K o n t a k t
en uitleg krijg j e graag bij Jos
Hanssens V i j v e r s t r 14, Tielt, t e l .
051/414 90 I n f o r m e e r u
ARR SEKRETARIAAT
De arr s e k r e t a n s is dagelijks t e
bereiken van 18 t o t 21 u , behalve
op maandag De zaterdag en zondag van 8 u 30 t o t 12 u
Adres
Jaak Pelgrims Stationss t r 9 1 , Tielt t e l 051/423 11
SOC DIENSTBETOON
De ondervinding leert ons dat d e
m e e s t e mensen er niet aan houden hun p r o b l e m e n t e b e s p r e k e n
in cafes en d e r g e l i j k e Daarom ontvangen onze nationale mandatarissen hen graag bij hen t e n huize.
V o l k s v e r t M i k Babyion W e s t l a a n
145, Roeselare
elke maandag v a n
16 t o t 19 u en t e l e f o n i s c h op afspraak (051/202 08)
Sen W i l l y Persyn, Ratelmgen 4 0 ,
Wingene
elke maandag van 18
t o t 20 u en iedere m o r g e n t e n gemeentenhuisze alsook op afspraak,
t e l 051/50 90)
ROESELARE
HUTSEPOTAVOND
V e r g e e t eens o m 17 u boterhammen achter de kiezen t e s l a a n .
O m 20 u kun j e een s m a k e l i j k e
Vlaamse h u t s e p o t inslaan, in h e t
gezelschap van v e l e s i m p a t i s a n t e n A l s j e op 9 f e b r u a r i die i n t e n t i e daadwerkelijk u i t v o e r t t e Roeselare in de zaal « De Karre »,
steun je m e t e e n de v e r d e r e noodzakelijke w e r k i n g van de organU
satie « Vlaamse V r o u w e n Roeselare» Hartelijk w e l k o m en smakelijk I
WERVIK
ONTMOETING TUSSEN VRIENDEN
Daarom hebben w i j een m o s s e l m a a l t i j d gepland op zaterdag 11 f e bruari 1973 om 20 u in het b i e r h u i s
Sultan St M a a r t e n s p l e m W e r v i k .
Deelname in de kosten
50 f r , kinderen 25 fr
GEEN GELD WEGGOOIEN
Sluit daarom aan bij het ziekenfonds W e s t Flandria Zitdag o m de
v e e r t i e n dagen bij M a u r i t s Coudyzer Magdalenastr 75 Afgevaardigde
Claeys Jozef, Ten Biielealaan 108 bij w i e men zich kan wenren buiten de normale zitdagen als
ook voor eventuele p r o b l e m e n o p
alle gebied
\ 'EVELGEM
SOCIAAL DIENSTBETOON
Luk V a n s t e e n k i s t e • elke maandag 20 22 uur
Van Reeth K • elke zaterdagv o o r m i d d a g 10 12 uur
Soenen F elke zondagvoormiddag 10 12 uur
WINGENE
KAARTING
Vandag 13 en morgen 14 januari
houdt de afdeling W i n g e n e , gemeente van sen Persyn, zijn jaarlijkse
spannende
kiekenkaarting.
BIJ Frans Gobyn in «De Bonte O s » .
Iedereen w e l k o m !

W U - 13-1-1973.

AANBEVOLEN
HUIZEN

Rechtstreekse Invoer van
DUITSE PIANO'S w.o. topmerken
als < Schimmel > en •> Ibach »

Aanbouwkeukens HELEMAAL naar
maat.
Apart en per klant gemaakt.
Niet duurder dan seriefabrikatie, en
zelfs beter I
Prijsbestek en studie zijn gratis.

FIRMA DE MONTE
Kwekerijen - Tuinaanleg
j.V.H.
Dendermondsa steenweg 120
9208 Schellebelle • Tel. 09/79.31.70
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop.
—
OPEN 's ZATERDAGS
—
Kleurenkataloog op aanvraag.

Adegemstraat 9
•
MECHELEN
tel. 0 1 5 / 1 5 0 3 4
Ook 10-tal merken van elektron.
orgels (van 8.000 fr a f ) « Küng «-blokfluiten - ÓrffInstrumenten.

Lippenslaan 191
8300 KNOKKE-HEIST

Wouter Haecklaan 6 en 7 • Oaurne
Tel. 21.66.99 - 21.66.90

Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60
Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
- VU 1 0 %
VOOR HET BETERE WERK

Bezoek CAFEE - RESTAURANT

Houtwerken |. VERHULST

LINDENHOVE

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

Tel. (053)687.40

STANDING
2 X kopen 1 x betalen
(5.000 in stock)
Voorbeeld : kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AALST

SANITAIRE- en KEUKENINSTALLATIES

F. LAMBRECHTS
ABD. Braeckmansstraat, 34
RUMST
Veerstraat, 9 1 , RUMST
Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71
Erkend verdeler van
aanbouwkeukens TIELSA
TIELSA geeft u modern
en nuttig komfort

« PERZEN »
UITSLUITEND

Blijft gij doof,
Vlaming !
Waarom uw grote vijanden steunen?
Bij ons radik. Vlaams brandvers,
groot voordeel.
1 kg topkoffie
164 fr.
op 3 Kg — 10 %
295 fr.
op 5 kg — 20 %
656 fr.
Th. bezt. - spoorweg - ierugb.
Ook 140 fr. min 10 % of 20 % .
KOFFIE HAWAÏ
1720 Groot-Bijgaarden
Tel. 02/65.81.41.

HUIS MEYNTjENS OKTAAF
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38
BURCHT
Kruibeekse stwg. 32, TEL. 52.74.72
Vloerbekledingen, tapijten, papier,
folderdeuren, louverdrape,
luxaflex, schilderwerken.
VU-leden en < W i j >-lezers 10 %
vermindering
Vlamingen, voor uw feesten
vergeet niet

Keukenbedrijf R.ROSSEY

maaf-schappiien
voor U

MILADY Couture

MARC UYTDEWILGEN

Uitbaters :
Walter De Bisschop - Rita Lauvtierey*
KOUD EN W A R M BUFFET
GEZELLIGE VLAAMSE SFEER
Wekelijkse rustdag : vyoensdag
Bellestraat 49 —
HEKELGEM

en

Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 8 1

Leder en kunstlederv^arcn
Klein en Groothandel

XAVANNA

U W KLEUREN T.V. TECHNICUS
Koop bij ons In vertrouwen

Groepen

OOSTERSE

TAPIJTEN

25 A, Leopoldstraat, Antwerpen
Tel. (03)33.92.65

bedacht'
1

allerhande ! I I

VERZEKERINGSKANTOOR

Speciaal

WALTER MAES
Stenenbrug 50 - 2200 Borgerhout
Open : alle dagen van 16 tot 19 uur
Voor afspraak, tel. : 36 30.29
BINNENSHUISVERSIERING

ROELANTS P.
St. Benediktusstraat 1 1 , Mortsel
Tel. 40.12.57 - na 7u30 : 55.47.94
Alle soorten behangpapier, grote
stock. Vast tapijt rechtstreeks van
de fabriek, dus lage prijzen.
Speciale prijzen voor zelfplaatsers
Sordijnen en overgordijnen gratis
gemaakt.

Restaurant
KASTEEL « WAALBORRE »
1700 - ASSE
Specialiteit van vis en schaaldieren
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

TV PELMAR 61 scherm
12.500 fr. Lp.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korting
T.V. V A N A F 9.000 F

STEEDS WELKOM I N

VLAMINGEN, voor uw afspraken
te Aalst : CAFE - GASTHOF

HET DRANKHUIS MET SFEER
Open vanaf 14 uur
Elke dinsdag gesloten
Brusselbaan 11 Gooik

'T KREKELHOF

GRAAF VAN VLAANDEREN

Tel. (054) 348.57

stationplein 37
—
9300 AALST
Tel. (053)281.10
Koud buffet
Nette bedieoing

DE LATTER - MEUBELEN
Stationstraat 29, 9900 EEKLO
Tel. ( 0 9 ) 77.23.22

GELD
Voor een perEOonlijke lening 1ste.
2de of 3de rang, wendt U tof

Bespreek tijdig u w villa,
appartement of studio voor
uw verlof aan zee I
Vraag onze gratis katalogus
met foto's

Frans Van Moorter
Oudenaardse Stwg 121 ERPE
Tel. ( 0 5 3 ) 2 2 9 1 1

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zal-erdag of zondagavond.
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan hef spit - Krachtvloesschofel
beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevesf 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . TeL 016/268.69 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28, Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. TeL 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrogstraat - 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 Middelkerke - Tel. 059/320.86
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan
de man of de vrouw de keuken kan en leiden. — Vast loon - Kost en
inwoon gratis - In regel met sociale wet. - Liefst mensen van t vak.
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesfeenweg 128, Korbeek-Lo.

WEST-LITTORAL

MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

Garage St. JOZEF

Leopold II laan 212,
8458 Oostduinkerke
Tel. ( 0 5 8 ) 526.29

Assesteenweg, 117 - TERNAT
Tel. ( 0 2 ) 52.13.12)

Verkoop van villas, appartementen,
studios en gronden.

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer i)
Telefoon 03/36.86.62

DE WIJNCAERD

Ri wm m.m

I » bezoeken. Invoerder van alle
WIJNEN - LIKEUREN
GROQTHANDELSPRIJZEN
30 % Korting aan redereen
V A N DE GUCHT R A Y M O N D
lodestraat 5, St. Katharlna-Lombeek

KOB-TOGHM

Pelsen « DE ZILVERVOS »
Grote voorraad in Bontmantels,
Pelsvesten, Nertsen in alle kleuren
—
PRIVAAT PARKING —
Bovenrij 51-49 .
2 4 ' 0 Herentals
TeL (014)217.10

KA*(«ONKOELlNS
WlNKRlNfilOHTlWaeN

cigpvFiimsf^
a a V O O R SUPfRMARKTEN,

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad 10 % korting

OlEPVniEeTUWNBA

KOetKAMEBS

WILLEMIJNS WILFRIED
Gediplomeerd Bontwerker

ALLE GLAZEN

INDUSTRIE

I N VOEDINGSNIJVFRHtIB

N A T I O N ALE

L O TER i f

2de TRANCHE

ETN JEÜRISSEN PVBA
De winterstraat 24
Borgerhout/Amvi/erpen TeL: (03).36.11.35-36;59.31

ZAKENKANTOOR

DE REUSE E.F.
Bredeweg 55 • 1780 Teralfene
Tel. (053)66.235

Hotel-Pension BREUGHEL
Smet d« Nayerlaan 1 4 1 ,
Blonkenbergo, • Tel. 050/41637
Uitbater : TERSI JULIEN

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE !
P?^^^!!vAOeS
,5

^k'rvV^^

vol. pens. 300 fr alles inbegr.

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK !

Vlaamse, gottiische stljlschouw ?
of slerschouw naar eigen keus,
in
volslagen
artlsanaatswerk I

Trekking op 22 januari

Alleeninvoer voor België en Luxemburg:
GEVO

dandus
Boomsesteenweg 890 Tel. 87.51.07 - 87.51.54
Natuursteenbedrijf •
Abonnees « WIJ » 8

TIEN MILJOEN

* ANANASSAP

p.v.b.a.
Churchilliaan 106
2120 SCHOTEN
Tel.: (03)58.74.33

2610 Wilrijk
ook na 19u
Kunstdekor
% korting

VOOR EEN BETER GEBOUW

HET BILJET : 200 fr.
HET TIENDE
22 fr.

82.406 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN

72 M I U O E N

OP EEN BETERE GROND

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.y.
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN
ANTWERPEN
Meir, 18
tel. 0 3 / 3 1 . 7 8 . 2 0 ( 5 1 . )

GENT

GENK

LEUVEN

Onderbergen, 43
tel. 0 9 / 2 5 . 1 9 . 2 3
09/25.94.69

Winterslagstraat, 22
tel. 011/544.42

Brusselsestraat, 33
tel. 016/337.35

-UGU.'OilBttZk

24

brosser ziet communautair

:Mn^sée/^.

godsdeel

waar de tijd en het geld inactief bleven sluimeren boven
modderige weggetjes, oude straatstenen en huisjes die
steen voor steen ongerieflijk zijn en ziltig geuren. Men
wil nu zo haastig mogelijk weg uit de stad die angstwekkend als de binnenkoer van een achttiende eeuwse fabriek
is geworden en tegelijk één groot kruispunt tussen onoverzichtelijke buildings.

Ik begin mijn kerstvakantie altijd op dezelfde manier.
Ik sta de eerste dag vroeg op, hoewel ik vi/ekenlang aan
mijn steeds geprikkeld gemoed anders heb beloofd. Na de
middag kleed ik me winters met hoge kraag en gevoerde
laarzen en ga op stap Ik wil bomen zien die hun oppervlakkigheid der zomermaanden hebben afgelegd en nu
kunnen tonen wat ze waard zijn aan takken en twijgen.
Voorbij en vergeten is het seizoen waarin bomen moeten
behagen als donkere silhouetten aan de einder, als een
slepende zang van gelijkmatig ritselende bladeren.

De kinderen der herontdekte stille volksbuurten wisten
als eersten munt te slaan uit de Invasie der moderne
poorters. Midden op de straat klampen zij je aan, meestal
potsierlijk verkleed als driekoningen, zij zingen schel de
eerste strofe van liederen die nauwelijks wat met deze
gewijde tijd van het jaar te maken hebben, ontvangen
muntstukken die zij uiterlijk onverschillig
wegmoffelen
onder hun oude en kleurloze mantels. Sommigen hebben
zich helemaal niet opgetuigd met de oudmodische kleren
der volwassenen, zij dragen geen papieren kronen en
hebben geen ster bij zich, zij hebben hun gewone overjarige kieren aan en opereren nooit in groep. Zij lopen
letterlijk tegen je aan, steken de geopende hand uit en
vragen met makkelijk overwonnen schaamte of met armemensenbrutaliteit om hun « godsdeel ». De meesten onder
hen oogsten slechts matig succes omdat iedereen die
wat schenkt ook graag iets terugkrijgt, een glimlach, een
stuk van een lied, een of ander attribuut van een troubadour. Maar zij dringen aan, die kinderen. Zij hebben immers eeuwen traditie achter de rug, waarin de ouders
van het arme platteland omstreeks kerstdag en nieuwjaar hun kinderen naar de rijke pachthoven en naar de
stad stuurden om daar hun deel af te bedelen van de

Vroeger vermeed ik op mijn tocht de plaatsen waar
tussen de rijen bomen mensen wonen die zich beslist
zouden ergeren aan mijn nietsdoenerij. Vandaag is de
ethiek van de wandelaar omgezwaaid. Nu hoef je de lieden van het land niet meer te schuwen. Want wandelen
heeft nu iets intelligents in zich, het vervangt vele van
de oude statussymbolen van de hoofdarbeiders. Wandelen moet je nu hoofdzakelijk doen langs stille en afgelegen volksbuurten. Jarenlang hebben die drommels er het
verwijt in bun nek gevoeld dat zij primitieven waren, een
Ietwat kunstzinniger ras dan de menapiërs. En plots trapt
de intelligentia haar eigen verwijten weg en stapt op naar

overvloed die God aan de begenadigden in de maatschappij heeft voorbehouden.
Er is steeds vijandigheid en naijver geweest tussen do
verkleden die met een verontschuldigende lach op do
lippen hun goede ster volgden en zij die gewoon als kirtderen van de straat hun deel van de koek gingen opeisen.
De enen golden als kleine troubadours, de anderen waren
kleine bedelaars. Ik herinner mij nog hoe ik buiten vadera
weten om, met de driekoningen meeliep en altijd da
zwarte dwergachtige koning was die niet kon zingen en
er wellicht altijd op onverklaarbare wijze stond bij ta
glimlachen. Meestal moesten wij de valavond afwachten,
dan waren de kleine onverklede schuimertjes allang terug bij hun ouders, want reeds vóór de middag begonnen
zij het afbedelen van hun godsdeel.
Aan al die dingen denkend, keerde ik van mijn eersto
winterwandeling terug. Het was reeds helemaal donker
geworden, mijn vrouw die wel mijn jaarlijkse gewoonta
kende, zou nu toch stilaan ongerust gaan worden. Toen
ik thuis kwam, verliet een troepje van vier driekon'ngen
de verlichte hal, zij hadden geen ster bij zich, maar één
hield een hel schitterende saxofoon fier voor zich uit.
Mijn jongens stonden hen ongelovig en bijna onverschillig na te kijken. Dat zijn allang de eersten niet meer, zei
mijn oudste. Hij herhaalde het daarop zo hautain dat hll
zich aanstelde net zoals een driekoning tegenover een
der onverklede jongens die om het godsdeel gingen vragen.

frans-jos verdoodt.

