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LEBURTON 

MAG EEN KAARS BRANDEN 

VOOR DE ARABISCHE OLIESJEIKS 

straks is de vijfpartijenregering van de 
Waalse socialist Leburton een jaar oud. maar 
van regeren is tot nu toe bitter weinig in 
huis gekomen. De overtalrijke ministersbende 
vaii de eerste maanden werd weliswaar wat 
uitgedund, maar van een hechte bewinds-
ploeg kan men nog steeds niet spreken Het 
blijft een samenraapsel van bekvechtende, 
touwtrekkende excellenties die elk zowat hun 
eigen wegje gaan, met een « chef » die dui
delijk het nodige gezag mist om orde op 
zaken te houden in het regermgshuishouden 
en die niet over het formaat beschikt om 
een beleid op niveau uit te stippelen. 

Bij gebrek aan visie en aan een beleids
plan op langere termijn,, voert deze regering 
een geïmproviseerde dagjespolitiek. Panie
kerig reageert zij op de gebeurtenissen, 
en haar beslissingen tonen aan dat zij de 
speelbal is van alls mogelijke drukkingsgroe-
pen. En dit op een ogenblik dat het land er 
méér dan ooit behoefte aan heeft te worden 
bestuurd door mensen die het hoofd koel 
weten te houden en die verder zien dan hun 
partijdige neus lang is. 

In de oliekrizis wordt nu een argument 
gevonden om deze regering vooralsnog te 
bestendigen en om een aantal belangrijke 
kwesties weer op de lange baan te schuiven 
Het land kan zich nu geen politieke krizis 
veroorloven, zo zegt men, maar inmiddels 
zitten wij middenin een krizis, ondermeer 
omdat wij een regering hebben die de pro
blemen niet aankan I Zo'n regering verergert 

nog de toestand die ons door allerlei inter
nationale omstandigheden wordt opgedron
gen. 

Het is ergerlijk zoals Leburton de oliekri
zis misbruikt om langer aan het bewind te 
kunnen blijven zonder eigenlijk te regeren 
De oliekrizis wordt gebruikt als lijm om het 
onsamenhangend kabinet toch nog wat bij 
mekaar te houden. Ze is een gedroomd alibi 
om het falen van de regering op talloze ge
bieden (gewestvorming, etische vraagstuk
ken, schoolpolitiek, legerhervorming, budget
tair evenwicht, gezondmaking van schandaal
toestanden in de administratie, enzomeer) te 
verdoezelen. Een alibi voor een grootscheep
se verdagingspolitiek. 

Tegenover de krizis zelf reageert zij bie-
zonder onhandig. In verband met de direkte 
aanleiding — de situatie in het Midden-Oos
ten — slaagt zij er niet in het Belgische 
standpunt duidelijk te doen overkomen, dat 
met alle gevolgen vandien. 

En wat doet zij om onze levensbelangrijke 
energie-behoeften op langere termijn veilig 
te stellen ? Om de bevolking diets te maken 
dat op menig gebied de vette jaren voorbij 
zijn, dat magerder jaren voor de deur staan, 
dat wij ons levenspatroon zullen moeten wij
zigen ? Hoe zou zij dergelijke opgaven aan
kunnen als haar leden over relatief beperk
te problemen vaak al zo verdeeld zijn ? Nee, 
Leburton kan het land nog maar één grote 
dienst bewijzen : heengaan, en zo vlug mo
gelijk. 

Paul Martens. 

KERSTAKTIES VOOR AMNESTIE 

Tijdens dit kerstweekeinde zullen weer jongeren en ouderen, gewezen 
« witten » en gewezen « zwarten » eendrachtig het gore winterweer 
trotseren om in heel Vlaanderen de verzoenende amnestie-gedachte 
uit te dragen. Er zijn voettochten en hongerstakingen voorzien (daar
over meer volgende week). Zullen zij er eindelijk in slagen het kille 
pantser van de onverschilligheid en de latente haat te doorbreken ? 
Komt eindelijk de weg vrij voor de bevrijdende amnestie ? 

MEDEWERKERS, AANDACHT AUB 

Mogen wij U met aandrang verzoeken alle kopij voor onze nummers van 
29 december en van 5 januari extra vroeg in te sturen. De dinsdagen 
25 december en 1 januari is de drukkerij immers gesloten, en bovendien 
schakelen wij over van typo-rotatiedruk naar offset-rotatiedruk. Dank 
bij voorbaat. 

HARDVOCHTIG LAND 
Enige tijd geleden verscheen in het « Staatsblad » 
het bericht waarbij aan dhr. X ten titel van schade
vergoeding een bedrag werd toegekend. Dhr. X 
was er in geslaagd, na lang en moeizaam procede
ren, herziening te bekomen van de zware veroor
deling die hij wegens «verklikking aan de vijand» 
had opgelopen. De zware veroordeling werd on
gedaan gemaakt, financiële genoegdoening zou 
wegens deze gerechtelijke dwaling worden ver
leend doch... dezelfde instantie die dhr. X onschul
dig bevond aan verklikking, veroordeelde hem 
toch tot meerdere jaren gevangenisstraf wegens 
lidmaatschap van een door de Londense besluitwet 
gebrandmerkte organisatie. 

Tegenover het verhaal van dhr. X staat de geschie
denis van dhr. Z. Reeds lang terug in het bezit 
van wat men de burgerlijke en politieke rechten 
noemt, meende dhr. Z er goed aan te doen eerher
stel te vragen. Deze vraag wordt afgewezen want, 
zo luidt de uitspraak, het staat vast dat dhr. Z zich 
intens bezig houdt met de materiële en morele 
zorgen van oud-oostfronters... 
Dergelijke verhalen, gegrepen uit het leven van 
Vlaanderen anno 1973, zijn tot in den treure te 
herhalen. En, ais ze één ding bewijzen dan is het 
wel het absurde, het ongeloofwaardige van gans 
het repressie-sisteem. En zo duurt het nu bijna 30 
jaar. 

Voor ex-justitie-minister Alfons Vranckx was de re
pressie « opgelost ». Voor de huidige justitie-mi-
nister Herman Vanderpoorten behoort de oplossing 

van de repressie (« helaas ») niet tot het regeer
akkoord. Zelfs de oprichting van een werkgroep 
om de gevolgen van epuratie en repressie op
nieuw te onderzoeken, zou een beslissing vergen 
op regeringsvlak... 

Terwijl het « establishment » verveeld toekijkt, 
worden duizenden handtekeningen samenge
bracht, dragen jonge mensen fakkels tot in de 
achtertuin van het staatshoofd, gaat een bekend 
weerstander opnieuw in hongerstaking. Dit is 
Kerst 1973 — zonder amnestie. 
En nochtans, als het waar is dat in de natuur geen 
krachten verloren gaan, als het waar is dat de 
rechtvaardigheid haar eigen wetten schept, als het 
waar is dat de hardnekkigheid van velen méér is 
dan de som van hun afzonderlijke inbreng, dan 
moet eerstdaags toch een oplossing kunnen losge-
wrikt. 

Of zou het te laat zijn om beroep te doen op de 
solidariteit van degenen die — gelukkig voor hen 
— de repressie-dans ontsprongen of die de storm 
zonder veel kleerscheuren hebben overleefd...? 
Jaar van de Rechtvaardigheid — Rechten van de 
Mens — Amnesty-International : zinloze woorden 
als het « heen en weer » van de veerman ? Of een 
brug naar werkelijke ontvoogding ? 

Stellig is er in Vlaanderen een meerderheid om 
op deze vragen duidelijk te antwoorden. Laten we 
die meerderheid eindelijk gestalte geven. 

guido van in. 
senator. 
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Rwm 1000 luxe winteroverjassen 
- gewaarborgd zuiver scheerwol -

lODBtS - . JAGBtSMANTElS - GEKLEDE SHEHAND MANiaS 
- R I Z . . . . 

SUPER DISCOUNT 
VERKOOP TEGEN ECHTE 
FABRIEKSPRIJZEN! 

Ga dat maar zoeken... 
Die prijzen vindt U 
zelfs in Holland niet! 

10.000 
dames- en heren winter mantels 
• herenkostuums^ borgvesten • 
sportvesten • blazers • broeken 
v a n a l l e r b e s t e k w a l i t e i t 
gaan nu tegen super discount 
fahrieksprij!&en de deur uit! 

Profiteer van deze 
uitzonderlijke eindejaarsverkoop 

U MOET NAAR NIEL! 
NU 1.500 F «1.995 F 
Nv b het iuida ogenblik daar om uw wintermontelt ts kopan I 
Uw rais komi er driectubbel uit. Dit betelceni kwaliteitskleding 

fabriek$pri|s kopen... U spoort vela hondar^an 
i l i l 

Luxe wintervesten voor heren 
NIauw model 3/4 mantel gevoerd met extra kv. cit, syn-
thatitehe pelt, wild leder en Sorg. In olie denkbare maten en 
modellen. IHtzonderliike knappe modellen voor de jeugd I I I I 

«1.500 F» 1.995 F 

2000 luxe blazers voor beren 
• VAN ZWVR SCHEERWOL 
• ALLE DENKBARE MATM 
• IN ZWA«T - BRWN - BlAfiW OF GRMS 

NU 1300 F 

1000 kwaliteits herenbroeken 
• VAN TERLENKA EN WOL 
• AUE MATEN BESCHIKBAAR 
• H4 TALRIJKE MCOEKLEUREN 

NU 500 F » 750 F 

5000 luxe herenkostuums 
• PRACHTIGSTE DESSINS EN AFWERKING 

• NIEUWSTE MODELLEN VAN 'T JAAR 

• GEWAARBORGD ZUIVER SCHEERWOL 

NU 1.995 F-2.500 F 
3.250 F VOLLE REKKEN EN IN 

75 VERSCHILLENDE MA
TEN UIT TE KIEZEN 

RUIM 1.000 F BENEDEN DE VROEGERE PRIJZEN 

DIT IS DE MACHTIGSTE SUPER DISCOUNT VERKOOP 
VAN DAMES- EN HERENKLEDING DIE U OOIT GEZIEN HEBT! 

VOOR HET JAAREINDE WILLEN WIJ NOG RUIM 10.000 KLEDINGSTUKKEN 
VAN DE BESTE KWALITEIT BUNA GRATIS DE DEUR UIT! 

WEES ER BIJ! KOMNIETTELAATI 

500 UIXE DAMESWINTERMANTELS VAN ZUIVER SCHEERWOL 
• IN TAIRUKE AAODEKLEUREN • MET ECHTE PELSKRAAG • MATEN VAN 40 TOT 52 

Nu tegen echte fabrieksprijzen: l . o U U F EN L y 7 3 I 
MEER DAN 2000 LUXE WINTERMANTELS VOOR DAMES IN VOORRAAD 111 

ZO'N KEUZE VINDT U NERGENS !! 1 

lOOden prachtige damesmantels 
In alle denkbare moten. Vier kleuren: donkergroen, 

morineblouw, donkerbruin en zwart. 

NU TEGEN DE ECHTE 
FABRIEKSPRIJS VAN 1.500 F 

Damesregenmantels 
VAN TERGAL GEVOERD MET EERSTE KWALITEIT WARME 

BORG IMITATIE PELS 

5000 sportvesten voor heren 
a IN DE NIEUWSTE STOFFEN EN MODELLEN 

a VAN ALLEREERSTE KWALITEIT 

a ALLE GEWAARBORGD ZUIVER SCHEERWOL 

L000FJ.500F 
OOK PRACHTIGE ITALIAANSE MODELLEN VOOR DE JEUG» 

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 

2.495 F NU 1995 F 
SUCCES KLEDING MEYERS 

DE GROTE MODESPECIALIST 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 

A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0 2 6 4 0 N IEL 

ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR • ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

P.S. BELANGRIJKE MEDEDELING : 

Alle kledingstukken van deze SUPER DISCOUNTVERKOOP zijn aangeduid met: 

o) witte label op de mouw met hun eskam prijs 
b) Mister M. en Mister M. de Luxe. 
De verkoop van onze normale collecties heren- en dameskleding goot gewoon verder 
tegen hun normale verkoopprijzen. 

II 
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wij in nederland 

(jeeveedee) In welk nauw straatje de Nederlandse regering terecht is 
gei<omen door de gevolgen van de Arabische olie-boykot is deze week 
treffend aangetoond door een uitspraak van minister Van Doorn (Kuituur, 
Rekreatie en Maatschappelijk Werk). Deze oud-voorzitter van de Katho
lieke Radio-Omroep (KRO), thans een voorman in de PPR (Politieke Partij 
Radikalen), zei op een hoofdbestuursvergadering van zijn partij dat hij zou 
weigeren mee te werken aan gas- en olieboringen in natuurgebieden, en 
zelfs zou aftreden als het kabinet-Den Uyl toestemming zou geven tot 
boringen in zulke gebieden. 

Dat betekent dus dat Van Doorn, óók nu de ekonomische toestand in 
Nederland nijpender wordt, het natuurbehoud centraal blijft stellen. Dat 
is dan wel helemaal konform het regeringsstandpunt van een half jaar 
geleden, en het is in deze (ten einde lopende ?) tijd van milieubezoedeling 
ook een nobel streven, maar de vraag is of het handhaven van ongerepte 
natuurgebieden in een noodsituatie belangrijker is dan de winning van gas 
en olie, winning die immers bepalend zou kunnen zijn voor de ekonomie, 
de werkgelegenheid, enz. De regering bereidt in elk geval een wet voor 
die het mogelijk moet maken een aantal nog niet « opengelegde - kleinere 
gasvelden te gaan eksploitereii. En die velden liggen nu juist in gebieden 
die als waardevol voor het natuurschoon gelden I 

PRANGENDE VRAAG 
VOOR REGERING : 

VOORRANG AAN 
EKONOMIE OF 
AAN MILIEU? 

bom en weg voor gaswinning 

Hoewel minister Van Doorn aan zijn dreigement toevoegde dat hij nog 
geen reden zag om zich ongerust te maken over mogelijke aantasting van 
natuurgebieden, deelde zijn D'66-kollega Gruyters (Ruimtelijke Ordening) 
op dezelfde dag mee dat de Nederlandse Aardolie-Maatschappij (NAM) 
toestemming had gekregen om bij Emmen, in de provincie Drente naar gas 
te boren. Daarvoor moeten twee hektaren bos worden weggekapt, dit 
ondanks bezwaren van milieubeschermingsgroepen uit de omgeving. 
Misschien tilt Van Doorn niet zo zwaar aan dit geval omdat de NAM toe
gezegd heeft tien hektaren vervangend bos aan te planten. Maar dat de 
mogelijkheid erin zit van een kabinetskonflikt in verband met de olie- en 
gaswinning, is wel duidelijk. Ook de staatssekretaris van Kuituur, Rekrea
tie en Maatschappelijk Werk, de socialist Meijer, zou aftreden wanneer 
de nu plotseling nooldzakelijk geworden versnelde gaswinning ten koste 
zou gaan van de natuur. 

Bij hun streven voelen Van Doorn en Meijer zich gesteund door tal van 
aktiegroepen. De machtigste hiervan is wel de Landelijke Vereniging tot 
Behoud van de Waddenzee. Deze protesteerde een maand geleden al 
tegen het voornemen van de NAM om ter verlichting van de oliekrisis de 
kleinere gasvelden te gaan aanboren, onder andere in het waddengebied, 
het uiterste noorden van Nederland dus. Genoemde vereniging gaf vijf 
redenen op waarom ze tegen gaswinning in de Waddenzee is : 1. Het kan 
wel een jaar duren vóór er gas uit de grond komt ; 2. Het gaat om zulke 
kleine hoeveelheden die zonder bezwaar op andere plaatsen, bij voorbeeld 
in de Noordzee, gewonnen kunnen worden ; 3. Onder het aan Nederland 
toegewezen deel van de Noordzee is waarschijnlijk meer dan tien keer 
zoveel gas aanwezig als In het waddengebied ; 4. Op de Noordzee zijn de 
voorbereidingen met het oog op gaswinning al begonnen : 5. De kleine 
reserves in het waddengebied kunnen beter bewaard blijven tot de tijd 
van de allerhoogste nood zou aanbreken . 

noordzee voor nam geen oplossing 

De NAM neemt echter in Nederland een machtige positie in. Zij heeft 
zeer nauwe betrekkingen met hoge ambtenaren van het ministerie van 
Ekonomische Zaken, en de vrees van de aktiegroepen voor mogelijke 
gaswinning in het unieke waddengebied is dan ook wel te begrijpen. Daar 
komt bij dat de NAM op de Noordzee weinig rechten kan laten gelden 
omdat de gasrijke gebieden, voor zover geleden in het Nederlandse deel, 
geëxploiteerd worden door andere groepen. Zij richt zich dus op de gebie
den waar ze van de regering wél toestemming zou kunnen krijgen om te 
boren en daartoe behoort nu precies het waddengebied I 

Tussen de milieubeschermers en de verantwoordelijken voor de Neder
landse ekonomie kan dus, bij alle trubbels waarmee het land al zit (ben-
zinedistributie, verschuiving van werktijden, overbelasting van het open
baar vervoer, produktiebeperking. enz.), nog een felle strijd ontbranden. Er 
zijn deze week al krachtige nota's aan de regering verzonden om te pro
testeren tegen het gemak waarmee de NAM de bezwaren van de milieu
ijveraars opzij schuift. Het feit dat het hierbij niet gaat om kleine aktie
groepen, maar om enkele sterke organisaties die een groot aantal des
kundigen en wetenschappers in hun rangen tellen, maakt het voor het 
kabinet niet eenvoudig om te beslissen. En dan te weten dat het hierbij 
nog maar om één van de vele dilemma's gaat waarvoor Joop den Uyl en 
zijn " rooms-rode • regering zich ais gevolg van de situatie in het Midden-
Oosten geplaatst zien. 

NAAR EEN NIEUWE 
" MARS OP BRUSSEL"? 

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, 
in plenumvergadering bijeengekomen op 15 decem
ber 1973, stelt vast dat de hele Franstalige pers, 
met maanden vertraging, een grootscheepse kam-
pagne heeft gevoerd tegen het bedrijfsdekreet, 
waardoor eens te meer duidelijk werd dat vele 
frankofonen nog steeds vasthouden aan hun voog
dijmentaliteit van vroeger. 

Het Overlegcentrum aanvaardt niet dat het sein 
voor deze kampagne werd gegeven door een lid 
van de regering, hoewel de Nederlandse Kultuur-
raad grondwettelijk bevoegd is om de sociale be
trekkingen tussen de werkgevers en hun personeel 
te regelen in zijn gebied. 

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen 
is van oordeel dat alleen een klare, zindelijke ge
westvorming, op basis van de twee grote kultulir-
gemeenschappen, hieraan een einde zal stellen. 

Het stelt evenwel vast : 

1. dat het oorspronkelijk regeringsschema, een be
denkelijke achteruitgang op het ontwerp van for
mateur Eyskens en informateur De Saeger, 
spoedig en zoals voorzien, onuitvoerbaar is ge
bleken ; 

2. dat het zo gematigd plan Tindemans, dat op 10 
november II. werd voorgelegd aan het konklaaf 
van Terhulpen, nogmaals werd verminkt ; 

3. dat het wetsontwerp dat vóór 15 januari moet 
klaarliggen en waarvan de grote lijnen bekend 
raakten een halfslachtige, omslachtige aangele
genheid en een slecht kompromis blijft, dat geen 
voldoening kan schenken aan de Vlaamse Ge
meenschap. Een experiment hiermee dreigt op 

een mislukking uit te lopen en te leiden tot een 
versterking van het unitarisme. 

Een eenvoudig en samenhangend systeem is 
nodig, dat evenwel veel ruimer dient te zijn dan het 
ingewikkeld schema van de gewestvorming met 
parlements- en provincieraadsleden. 

Het Overlegcentrum verwerpt een stelsel dat re
gelrecht leidt naar een federalisering met drie, die 
Vlaanderen nooit mag of zal aanvaarden. Tevens 
wijst het met klem het argument van de hand dat 
onze vrees ongegrond is omdat het derde gewest 
Brussel toch beperkt blijft tot de negentien gemeen
ten. 

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen 
doet dan ook een beroep op de Vlaamse parlements
leden om er solidair voor te zorgen dat Brussel een 
speciaal gewest wordt, met een nationale, dit is 
een hoofdstedelijke funktie, met inachtneming van 
zijn Europese rol, en dat hiertoe alvast de zeven 
punten van het Vlaams Manifest inzake Brussel, 
waaronder de splitsing van het Brussels kiesarron
dissement — met verzekering van de vertegenwoor
diging der Brusselse Vlamingen — worden verwe
zenlijkt. 

Het Overlegcentrum roept nu reeds de Vlamin
gen van elke gezindheid, en alle Vlaamse vereni
gingen op om zich gereed te houden voor een 
beslissende aktie, indien zou blijken dat met de 
rechtmatige verzuchtingen van het Vlaamse volk, 
dit is de grondwettelijk erkende Vlaamse gemeen
schap, geen rekening wordt gehouden. 

Desgevallend moet deze aktie zo eensgezind en 
krachtdadig zijn, dat een nieuwe, ditmaal voldoening 
schenkende grondwetsherziening, dadelijk mogelijk 
wordt. 

Nu het er zo stilaan naar uitziet dat hot 
toekomstig « gewest » (I) Brussel tooh xa\ 
beperkt worden tot de 19 gemeenten van de 
huidige agglomeratie, trekken de hevigste 
Brusselse patriotards de grote registers 
open. 

De onvermijdelijke stafhouder Van Rijn 
heeft nog maar eens een komltee opgerioht 
« voor de vrijheid van het gewest Brussel ». 
Het wordt bevolkt door FDF-ers en (dissi
dente) Brusselse liberalen. 

Het komitee heeft een open brief aan de 
koning geschreven, die doorbuigt onder de 

HET 
HONG-KONG 
VAN 
HET 
WESTEN 

dramatische volzinnen en patetische slogans. 
Als Brussel beperkt wordt tot de 19 gemeen
ten, zo schrijven die « pieds nolrs », dan 
zullen de Brusselaars voor hun stad het sta
tuut van « vrije stad » opeisen. Het wordt 
dan een stad-staat die haar lot niet verder 
meer zal verbinden aan dit van de rest van 
België... En de briefschrijvers kondigen met
een aan dat « het Brusselse volk • (!) In het 
verzet zal gaan. Brussel wil dus een soort 
Hong-Kong van het Westen worden, of een 
Tanger van het Noorden... Er zijn spannende 
dagen in 't verschiet I 
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OPNIEUW 
ACEC 

Een groep arbeiders bezet 's nachts de fabriek, ketent de toegangspoort 
e'i eist werk in eigen streek... 

Zo komt Acec-Gent opnieuw in het nieuws. 
Sedert de overname — in 1969 — van het grote bedrijf door de Ameri

kaanse firma Westinghouse, broedde de sociale onrust : de angst voor de 
bestaanszekerheid liet de werknemers niet meer los. 

In 1971 en 1972 moest de helft van de Gentse Acec-arbeiders regelmatig 
thuisblijven, en al kreeg niemand ontslag, toch verminderden de arbeids
plaatsen : de jonge arbeiders zochten veiliger werk, de gepensioneerden 
werden niet vervangen. 

Zo gingen minstens driehonderd werkplaatsen verloren. 
In 1972 stonden 75 bedienden plots voor een drastische verandering in 

hun beroepsleven : de oudsten verwierven wel een zeer voordelig pre-pen
sioen, maar de anderen stortcten: voor een diiernna, 

Ze mochten immers Gerit verlatëh'o"m té'èruSsél, Herstal of Charleroi 
een n---̂ 'iw8 betrekking te ,v»rMJen.j,, ̂ -g^ j . f , ,^ , 

Ce '̂ -̂  ''enden van de laatste ka'regoriê weigerden deze oplossing, omdat 
zij ' ^ T ' ;-ans kenden. Zij kregen terstond hun ontslag. 

Wif! r-rnvaardde, trok als dagjes- of weekpendelaar naar het anderstalige 
lanri.h.hgr een paar maanden moesten allen plots naar Gent terug. 

De h'.'dienden weten nog altijd niet v;aarom ze zo van Pontius naar Pila-
tus werr'en gestuurd. 

Ze hebben het gevoel alsof het bedrijf ze niet als mensen, maar als 
materiaalstiikken heeft behandeld, die je willekeurig en al naar gelang 
de omst?ndiaheden en behoeften mag verplaatsen. 

Nu vernamen de tewerkgestelden in de gieterij dat ze werkloos werden : 
dat gebeurde op vrijdagavond 7 december. 

Waar in die Gentse Acec-afdeling voor vier jaar nog honderdveertig 
man werkten, blijven vandaag nog 64 arbeiders en acht part-time werkende 
bedienden over. 

Die besloten zich tegsn de afdanking te verzetten. Zij herinneren zich 
al te goed wat met de bedienden vorig jaar gebeurde en ze geloven niet 
in een rekonversie. 

Zo zouden zij kans krijgen in een Aalsterse gieterij te werken. 
Een kleiner bedrijf voorziet niet in dezelfde gunstige werkvoorwaarden 

als een groter, zo beweren ze. Ook moeten zij rekenen met een loonverlies 
van veertien tot vijftien frank per uur. Zij verliezen hun anciënniteit en 
vrezen in hun nieuwe werkplaats bij de eerste afgedankten te zijn. 

Arbeiders uit een gieterij kan je moeilijk een ander beroep aanleren : 
zij hebben een zeer gespecialiseerd werk. 

En of de gieterij wel renderend is ? 
Hierop antwoorden de werklui dat je het bedrijf natuurlijk werk moet 

gunnen : waarom werd de produktie van de dieselmotoren stilgelegd ? 
Nergens in Europa werd degelijker machine vervaardigd 1 En de nieuwe 
gasturbines die ze als kompensafie zouden fabriceren ? Daarvan kwam tot 
hiertoe niets terecht. Westinghouse krijgt zestig miljoen staatssubsidies 
voor het projekt, op voorwaarde dat de firma de tewerkstelling waarborgt, 
en die voorwaarde wil zij niet aanvaarden. 

« Weet je hoe Westinghouse Acec behandelt ? Zoals een verkavelaar 
met een groot groen stuk land te werk gaat : die koopt het op, trekt het 
in percelen, verhandelt het stuk per stuk en realiseert grote winsten. 
Dat nu doen de Amerikanen met Acec ; het minst winstgevende stuk van 
de onderneming hebben ze al aan een grote Spaanse firma voor grof geld 
overge.T.aakt. Tenslotte zal van Acec niets overblijven... ». 

En daarom bezet een groep arbeiders 's nachts de fabriek, ketent de 
poort en eist « werk in eigen streek ». 

huguette d.b. 

PROVINCQALE VOLKSUNIE-MEETINGS 
OVERAL EEN GROOT SUKSES 

Frans Van der Eist 

Maurits Coppieters 

Hugo Schiltz 

W i m Jorissen 

Na Hasselt en Brussel kwamen vorige week 
achtereenvolgens Brugge en Gent aan de 
beurt. Vorige dinsdag werd de reeks VU-
provinciale meetings bekroond met een 
reuze-meeting in de Handelsbeurs langs de 
Antwerpse Meir. 

Deze vijf VU-meetings zijn stuk voor stuk 
een overweldigend sukses geweest. Overal 
liepen de zalen nokvol. Te Brugge was er 
een rekord-opkomst : nooit kende een VU-
meeting In de Breydelstad zoveel belangstel

ling, wat de lokale pers trouwens onder
streepte. Hier voerden voo.'zitters Mr. Van 
der Eist en Schiltz het woord, ingeleid door 
Mr. G, Van In. Beide redenaars ontwikkel
den de hoofdlijnen van het VU-programma na 
het kongres van Oostende en riepen op tot 
verhoogde strijdbaarheid en inzet. 

Voor een nokvolle Minard-schouwburg 
voerden Mr. Van der Eist en senator Coppie
ters het begeesterende woord. De rede van 
Coppieters was een schitterend staaltje van 
meeslepende oratorische kunst. 

Antwerpen besloot de reeks met meer dan 
duizend aanwezigen, begroet door meeting
voorzitter senator Jorissen en andermaal met 
het duo Van der Eist en Schiltz als sprekers. 
Het werd een geestdriftige meeting, door
kruist door een boeiend optreden van de 
Vaganten. 

Deze vijf meetings hebben samen met het 
kongres bewezen dat de Volksunie opnieuw 
paraat staat en de strijd zeker niet vreest ! 
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regermgs-
geilheid 

Omdat de Volksunie de BSP 

het argument uit de hand slaat 

dat ze nooit iets anders dan een 

opposit iepart i j w i l zi jn, doch be

reid is als beleidspart i j haar 

program te verwezenli jken — en 

we drukken op di t laatste — be

gint de BSP-pers uit een ander 

vaatje te tappen. De jongens 

van « Links » spreken nu van de 

« regeringsgei lheid » van de 

Volksunie. 

Als er nu één part i j is die 

« regeringsgeil » mag genoemd 

worden dan is di t de BSP. die 

alles maar dan ook let ter l i jk al

les, inbegrepen de mil jarden 

van de Vlaamse gemeenschap 

veil heeft om de PSB genoegen 

te doen en om toch maar in de 

regering te zetelen. 

En wie daar het meest van 

prof i teer t ? 

davidsfonds 
vraagt amnestie 

In het jaar van de rechtvaar

digheid wi l het Davidsfonds nog

maals het menselijk probleem 

van de amnestie benadrukken. 

De nasleep van de repressie 

na de oorlog 1940-45 is niet on

gedaan. Vi j fentwint ig jaar na de 

proklamatie van de « Rechten 

van de Mens » en dert ig jaar 

na de oorlog zijn er in ons eigen 

land nog steeds te veel mensen, 

die de gevolgen dragen van on

menseli jke straffen en maatrege

len vanwege gerecht en admini

strat ieve overheid. Mensen zelfs 

aan wie wein ig of niets kon wor

den verweten en die toch wer

den veroordeeld, zijn nog steeds 

niet in eer hersteld en bli jven 

l i jden onder de naweeën van een 

onrechtvaardige of buitenmatige 

veroordel ing of administrat ieve 

sanktie. Wi j vraqen rechtvaardig, 

heid voor de derde were ld, maar 

in eigen land bl i j f t die onrecht

vaardigheid bestaan. 

Moet bi jvoorbeeld het idealis

me van Wies Moens voor deze 

sta^t een steen des aanstoots 

bl i jven ? 

Aan de mensen, die volhouden 

dat amnestie uit den boze is 

vragen wi j : « wie onde: u had 

ooit vergeving nodig ? Wie on

der kan beiveren, dat hij klei

ner wordt door de rechtvaardig

heid te verr i jken met de twee 

elementen van de grootmense-

l i jkheid : barmhart igheid en 

mildheid ? ». 

Het Davidsfonds vraagt dus 

de huidige wetgever de overdri j

v ingen, vergissingen en nalatig

heid van voorgangers zonder 

ui tstel goed te maken. Het is 

besl ist geen eer voor ons land 

in het jaar van de rechtvaardig

heid het enige land te bl i jven 

waar men geen amnestie w i l of 

durf t ver lenen, zelfs niet als am

nestie in vele gevallen niets 

méér is dan té laat herstel van 

gepleegd onrecht. 

De jongetjes van « Links » 

die de kumulat ies en de bevor

deringen opstapelen. 

Bij de Volksunie komen de 

jongeren nog ui t idealisme. De 

part i j kan ze niets geven. Bij de 

BSP gaan ze om voordelen : 

kumuls en bevorderingen. 

Van « gei lheid » gesproken. 

Zou « Links » niets eens voor 

de spiegel gaan staan 7 

forbidden-
défendu 

Tijdens de I M I - H - a k t i e aan 

het Ring Shopping Center te 

Kuurne werden na enkele uren 

zeer v lot te verkoop de deelne

mers aan deze humanitaire aktie 

door een lid van de direkt ie van 

het terrein verjaagd. De man 

sprak en verstond slechts En

gels. Daar hi j zich niet verstaan, 

baar kon maken daagde een 

Franssprekende kollega op die 

de l l - l l - l l - m e n s e n eveneens 

van het terrein wou verjagen 

« daar hun aktie de verkoop 

schaadde ». Geen van beiden 

verstond Nederlands. 

In een brief aan het gemeente

bestuur van Kuurne vragen en

kele van die deelnemers of dat 

allemaal mag, meer in het bij

zonder of men een internationale 

humanitaire aktie mag hinderen 

en of het aanvaardbaar is dat 

geen enkele vertegenwoordiger 

van de betrokken f i rma onze 

taal beheerst (en hierbi j verwi j 

zen de briefschri jvers naar het 

dekreet Vandezande). Er is inder

daad stof te over om het dekreet 

toe te passen, zonder pardon, 

ten einde vreemde onbeschofte-

rikken op hun plaats te zet ten. 

De bevolking zal d i t niet afkeu

ren, want t i jdens het incident 

betuigden quasi alle omstaan-

ders hun afkeuring tegen de uit

wi jzing der kol lektanten. 

gemeentelijk 
partikufarisme 
of kuftyreel 
beleid 

Senator Van Hagendoren heeft 

een voorstel van wet ingediend 

om oe gemeenten toe te laten 

de steun die zij verlenen aan het 

kul lursel werk, het jeugdwerk of 

de sport, als verpl ichte uitgaven 

te beschouwen. ï e ' e re gemeente 

zou hiertoe over 100 fr. per in-

v .o ' beschikken. 

Het is bekend dat een aantal 

gemeenten d^e zgz defici tair zi jn, 

uit dien hoofde weinig of geen 

steun kimnen verlenen aan het 

plaatseli jk kultureel werk (ook 

jeugd en sport) . 

Onder voorwendsel van ge

meentel i jke autonomie (nl . de 

moqeülkheid dat gemeenten 

?ich onverschi l l ig betonen t.o.v. 

de perm.Tnfinte vorminql werd 

het voorstel door de tradit ionele 

parti jen in de kommissie ver

worpen. In dit geval betekent 

gemeentel i jke autonomie dat zij 

hun vr iendjespol i t iek moeten 

kunnen voortzetten ! 

VERNIEUWDE VlAANS-BiSKISGHE SOUDARilEIT 
t oh i J I gebeurtenissen In het Baskenland worden door Spaans ker-
kehjKe knngen de meest ernstige krisis genoemd in het nu meer dan 30 
.aar CMre.ide Francobewind. Oppervlakkig kent men de feiten De honqer 

l a n ï r a h e p V n n ' " ' ' ' ' f ' ' °P9«^ l ° t « " ' " de priestergevanqenis van 
. ! Z l ? ?^ ^ f " ^ hei mternatlonaal nieuwsforum bereikt De ci j fers 

Serrz'ijri; vyfLe-. °̂  ''^ ̂ ^^ °̂°̂  ̂ ^'^'^'^ ^̂ '*- -^-^^-'̂ ^ 
Vier onder hen werden tot twaalf jaar oevangenis veroordeeld voor PPH 

l ° r Z l t h°"Serstaklng als pol i t ieke manifestatie tegen de vrlj '?eidson 
derduikking bij hun volk. Een van hen kreeg . 50 . jaar wegens Md 
maatschap van de ETA. de Baskische vereniging die ook gTweld niet 
bM T ; « n l ' ^ ' onafhankel i jkheidsstr i jd. Zelfde verhoudingen hlTaan ook 
bu de andere gevangenen voor polit ieke redenen. Bij de honderden ver 
on HP n ^ r T "^^ '°7~''^ i " ^ " " ^^^^^" de Basken h i t zwaarste gewacht 
v p r t p L gekregen, dit ondanks het fe i t dat de Basken nog g e e n l O "„ 
ver egenwoordigen van de totale bevolking In Spanje 

m e e f dan i n n ' K . ) ' f r ' ' ^ ^"^'^^'^ ^ " " ^^"'°'^' ^ ^ ^ ^' ^e aanhouding van 
h^fR T ƒ u ' ^ ' ^ u " P ? vooraanstaanden en t iental len jonge mensen In 
nn H^ fn ' ' " ^ beschuldigd van lidmaatschap van ETA. Dit l l l e s wMst ér 
in' Ka t a l i r p T F , : ' . ' " ; ' " ^ ; " ^""'T T ^ ^ *^9^" "̂ ^ "^*'°"3l^ bewegingen 
^inïe^T'h^et'^ei^Sk; s ianK" ' ^ " '''' *^^^" ' ' '"''' opposltiebe^ve-

hoog protest 

b e S t e ' ' f J t ^ / k a H ' ! / a t i ^ [ ° p * ' ' M P " ^ ^ verdrukking zich vroeger meestal 
„ o f n t l •; '^a"'<ateve . stel l ingname zi n de verhoudingen zich scherp 
gaan toespitsen. Dit kwam wel het meest spektakulair tot uit ing bij de 
o f f i c ^ l e censuur tegen de herderl i jke brief van Mgr Anoveros bisschoo 
^,fnHp°°"°'* ' i i ^L" ^^l ^ P ^ ' " ^ -• San Sebastian), Deze n.eest Baski ch ge 
J^f^rZf^K^'^^T^" "u""^ '"'^^^daad 9een blad voor de mond . W e 
r^.Z^^^'^^'t^'"^- f^ """'^^'"^ ^ " d^ naarheid verdedigt wordt ultgL 
fTn h , r ° ' ' - ^Vl^^s^s'^f as'tatoi- • kloeg hij de staatshouding aan. . S t r a l 
fen buiten iedere verhouding . zijn het lot van w ie zich durft uiten bu en 
het regime. De staat laat straffeloos toe dat ui terst rechtse groepen 

d é n ^ ' h l . r ^ . t n ^ ' ^ ' ' ' ' ! , ' ^ ^^^^ Baskische priesters aanvielen en verwond
den hun auto en zelfs hun pastorie In brand staken. Dergeli jke daders 

f ó l u T e r i r ' n J ' T ^ " " ' - ' " " ' niet opgespoord. Zwaarst kwam we ' n 
HP h p l T ^ - ' ' ^ "1""'^' ^ ' " ondervragen van aangehoudenen aan Na 
de beschri jving van de metodes k lonk , het onomwonden - . D l f i s d l 

een ! < e ^ l n g r e a k t i e " ° ° ' ^ ' " ' ' ° " ' ' " ' ' * """ martelingen . Het werd zówaa' 

De bisschop van Segovia beschuldigde de overheid van wrede behan-

w I Z . T n . ' ' n f I F ' t - ^'' ^°'' ^^"^ ««" inbeschuldrgnJssteTng 
wegens smaad door de Spaanse regering. Zwaarst qing dan wel de stef-

ny^dfe rf/'^^nu T "^^ ^^/dinaalaartsbisschop van Barcelona M g r Juna-
o L i n l aanhouding aankloeg van meer dan 100 Katalaanse vri jhelds 

ondPr I P i n f n ' " ' " " ' ^ " ' ''^"'^' 9 " ^ " ^ d " Katalaanse inlelektuelen. t o i n die 
onder leiding van priesters In een kerkeli jk gebouw vergaderden De 
beroering ,s nu zo ver dat het - katolieke .. r'egime drelot, de w l d d e n van 
ï f l j f r i^o^oTh^tTigiS" " ' '^ ''''''" ^'^ '^ '''' - • -vriendelijk^: 

Vlaamse solidariteit 

In het Baskenland slaat ondertussen de repressie het zwaarst toe Een 
hele groep jonge mensen (velen niet ouder dan 17 jaar) werd zopas oe 
d e T i f u l p " "^^^g^'j.^acht naar de . speciale ondervraglnglcentra ' - v'an 
de beruchte grijze pol i t ie. . Brigade social » heet dit daar clnlscherwijze 

Na Diksmuiae is het Baskische volk grote hoop gaan s ellen o^ de 
vriendschap met het Vlaamse volk. Een noodtelegram^beTelk'e he" Vlaams 
Komitee voor steun aan Nationale Minderheden. De vraag luidt . Bewerk 
mee de openbare opinie in West-Europa .. Daarom zal dit Vlaarns Kom^tée 

heSen z a t P ^ ^ ^ r ^ T w ' " V ° ° ^ ' ' " "' ^ ° ' ö ^ " d e weken. Begonnen wordt 
heden zaterdag 22 december met een betoging op beperkte schaal te 
Antwerpen. Met enkele spandoeken en f o t o s v..n neergeschoten Bask^ 
naar h é l ' h T . t ' ' " ' ^ ' ' ' ' " ' T ^'' ^ ^ ^ ^ " ^ ^"^^^ '-^^t opgetrokken wo-den 
handiSd ""^^^ ^^" " ' ^ ' ""^^ '"•^^9 om sol idar i tei t wordt over-

Ook gij zijt welkom ! 

iSihSt^^TsS^ ZlZ'^'i^Xf' "*•'*•'"*'•" - »•'» " "' '«"»•.« «»6...... - „, „.„.„, ,e ,„,„,^„ ,. „ „ „ . , 

"Wir'-OFFENSIEF 

PROFICIAT HUGUETTE ! 

Wij hebben hier enkele weken geleden een oproep gericht tot alle VU-

dames, om zich di t jaar (onze 20ste jaargang) eens terdege te laten gelden 

m de abonnementenslag. Wie kan immer « nee « zeggen tegen een l ieve 

dame ? Wij kunnen niet zeggen dat op deze oproep geestdr i f t ig werd Inge. 

gaan : de Top-20 is en bl i j f t (voorlopig nog ?) een nagenoeg eksklusieva 

mannenaangelegenheid. Nagenoeg... want één dame heeft de oproep wé l 

gehoord : Huguette Ingelaere, uit Gent. Van de abonnementenslag w i l ze 

dit jaar kennelijk haar prest ige onderneming maken. En ze doet het met 

brio. Nu ze deze week zelfs het hele mannen-gezelschap achter zich heeft 

gelaten in de rush naar de top, wensen w i j haar dan ook van harte geluk 

met deze prestat ie. Moge haar voorbeeld velen tot grootse werf-daden 

aanzetten ! 

T O P - 2 0 
1. Huguette Ingeiaere (Gen t ) 
2. Jef Nagels (Oostende) 

3. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 
4 . Joris Depré (Tervuren) 
5. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
6. André De Volder (Leuven) 
7. Noël Lecompte ( W e r v i k ) 
8. Ferre De Beuckeiaer (Kont ich) 
9. René De Ranter (Aartselaar) 

Juul Moens ( A n t w e r p e n ) 
1 1 . Cis Nauwelaerts (Du f f e l ) 

12. Renaat Vanheusden, (Hasselt) 
13. André Van den Berghe (Oostakker) 
14. Gi lbert De Caluwé (Melse le) 
15. Frans Van Dessel (N i j l en ) 
16. Jo Belmans (Gee l ) 
17. Maurits Goethals (B rugge) 
18. A lber t Aendenboom (St. Niklaas) 

Maurice Remans (Zonhoven) 
Damien Van Haverbeke (Oos tkamp) 

653 
640 
627 
541 
415 
319 
281 
194 

168 
168 
157 
156 
154 
145 
144 
141 
139 
132 
132 
132 

welzijnsproblemen 
in Vlaanderen voor 
het jaar 2.000 

Vervui l ing, opeenhoping, overbevolking, zijn schrikbeelden die vaak voor
komen in futurologische schetsen van de toekomst 
Het Dosfel inst i tuut wi l zich in een drietal colloquia bulgen over deze 
problemen die zich in Vlaanderen In het laatste kwart van de 20e eeuw 
ongetwi j fe ld ook zullen ste l len. 
Als voornaamste vragen zullen op deze colloquia aan bod komen • . Wat 
doen WIJ met de rest van de vri je ruimte en het landschap en hoe verhoudt 
dit zich met onze volksgezondheid ? . ; . Zullen onze steden nog bewoon
baar zijn 7 . ; En staat dit alles niet in relatie met onze bevolking •> . 
Op een eerste col loquium zal dit laatste probleem behandeld worden ' 
Een aantal objektleve gegevens voor België en Vlaanderen, zoals o m ' 
huidige bevolkingssituat le, de aangroei tussen 1960 en 1970 de bevol ' 
kingspyramides en prognoses tot 2.000 zullen aan bod komen. ' 

Programma : 

fiu.45 : Inschri jving en kennismaking. 
tOu.00 : Verwelkoming en inleiding. 

i ' ^ ' ^ u ^ . • P-'oblemen van welzi jn in Vlaanderen . door lic. A, Monteyne, 
lid Kultuurkommissie Brussel. 
1 iu.00 : . De demografische situatie in ons land . door dr G. Dooghe me 
,-, nn oewerker Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën Brussel 
12U.00 : Vragen. 
1iu.30 : Lunch. 

• Bevolking i .vm. ruimtegebrek en nederzett ingspatronen . door 
hc. A. Van Hellemont, medewerker Studiegroep Mens en Ruimte 
Brussel. ' 
Vragen. 
Koff ie. 

14Ü.00 

14U.45 
15U.15 
15U.30 

InU.IS 
16U.45 
17uy!5 

. Ekonomische aspekten i .vm. bevolking en bevolkingsbeleid . 
door prof. dr. P Van Praag, prof . 'Vr i je Universi tei t Brussel 
vragen. 

Paneel met medewerkers en dialoog met de zaal 
Einde. 

Practica : 

DATUM .- zaterdag 19 januari 1974. 

PLAATS : Vormingscentrum Kasteel Van Ham. De Mail lelaan 2. Steenokker-

AANVANG : 9 uur st ipt. 
EIN'DE : omstreeks 18 uur 

DEELNAME . 150 fr.. syl labi, lunch, koff ie en Inschri jvingsgeld inbegrepen. 

is-^nsTssR^i'sf ' d ° ° \ s ^ ° ' - f i " g van het bedrag op bankrekening nummer 
43.)-0835551-81 van het Dosfe' inst l tuut te 1000 Brussel en dit vóór 12 
[aiiusri 1 y (4. 

recente uitgave van het desfel inst i tuut 
reeds lang bestaande leemte word t opgevuld 

Ho wo^ l ' "^ ' ° " ' ^L ' ' ' ''°°' ,^^ geïnteresseerde leek. voor de historicus, voor 
de werkers in het - veld . is thans ter beschikking • 

' BIBLIOGRAFIE VAN DE VLAAMSE BEWEGING •. 
Handelend over de periode 1945 1970 

index""^ '^ ' ' " ' ' * °^ ^ " ^ ° * '*^ '^ ' " ' ' ° °* ' '5*" '< ' 'e" ondergebracht, met auteurs-

Cenaaid. 118 biz. PRIJS 150 Ir 

JS "^''^liJ^V ^°°' « /° ' ' " " f i ' van het bedrag op rekening nr. 130-0835551-81 
(Kredietbank Brussel) van het Doslelinstituut te 1000 Brussel. 

een goed gemeentebeleid ? 
dosfeldossier 

f.Ui^VTi^T.^^} '^'^ ! " ' ^^ ' ' " ^ ^ ^""•'^ van een blauwdruk voor gemeen
tel i jk beleid, dat door de v u op haar kongres in 1970 werd ui tgewerkt 
n „ n L „ ^ 1 , "i"" praktische voorstel len vanuit principiële ultganqs-
tebefeld! ^^^^^ " ^ ^ ° ° ' ' ^^^ ' ' geïnteresseerde in het gemeln-

Deze teksten zijn verschenen in het Dosfeldossier . Programma voor 

OD te h f r t n . V T f r ' ' . ' ' " ' •• ^^ '^'^">^^" '^°°' « ^ " b a n k j e T n 20 fr 
op te sturen aan het Dosfel inst i tuut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel met 
vermeldmg . gemeentebeleid '70 . . " russe i . met 
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DE VOLKSUNIE IN DE WETSTRAAT 
KAMER 
bang voor debat ? 

In de regeringsverklaring van oktober had 
Leburton meegedeeld dat de regering haar 
standpunt inzake het taaidekreet zohaast 
mogelijk aan de kamers zou meedelen 

Toen dit uitbleef, stelde VU-kametlid 
Reimond Mattheyssens een schriftelijke 
vraag met mondeling antwoord aan Lebur
ton HIJ wou weten wanneer Leburton zijn 
standpunt zou meedelen Leburton antwoord
de, als de Kamer dat wenst volgende week 

Leburton deelde dan het standpunt mee 
twee weken later als antwoord op de 
vraag van IVIattheyssens. 

Onze volksvertegenwoordiger verzette zich 
tegen deze procedure Hij betoogde dat wat 
Leburton vertelde geen antwoord was op 
zijn vraag naar het tijdstip van de medede 
ling, maar de mededeling zelf 

Het antwoord op zijn vraag werd immers 
reeds vroeger gegeven Het was dus een 
regeringsmededeling en hierop verlangde 
Mattheyssens een debat Veel lawaai bij de 
socialisten, die er geen bal van begrepen 
hadden maar de sprakeloze Leburton ter 
hulp kwamen Zij riepen dat er geen debat 
kon zijn over een antwoord op een vraag 
Mattheyssens deed opmerken dat het gpen 
antwoord was omdat er geen vraag meer 
van hem was i 

Van Acker die het ook met scheen te be
grijpen zei in het Brugs « het Incident is 
gesloten » 

Evrard Raskin zei gevat « men moet hier 
niet alleen gelijk hebben men moet ook 
gelijk krijgen ' » 

Vreest de regering een debat over haar 
standpunt inzake het taaidekreet ' Dan be 
loven de wijzigingen die de regering aan de 
taalwet, en aan het taaidekreet wil aan 
brengen niet veel goeds ' 

onvoldoende infrastruktuur 

gezondheidszorg 

In de vaste kommissie voor Volksgezond
heid en Gezin werd de begroting Volksge
zondheid, Gezin en Leefmilieu onder de lou
pe genomen Namens de VU fraktie zette 
VU-kamerlid Vik Anciaux het standpunt van 
de fraktie uiteen om te beginnen nopens 
de realisatie van de ziekenhuiswet, wat 
spreker een positief punt in het beleid van 
de minister noemde, omdat ze o m een ra
tionalisering zal invoeren en een einde ma
ken aan wat spreker de filosofische oorlog 
tussen de ziekenhuizen noemtt Toch is er 
nog veel bij te schaven • humanisering van 
beheer en direktie (onthaal en verblijf zijn 
nu alles behalve prettig] verduidelijking van 
het statuut van de verpleegkundigen (waar
over het kamerlid reeds wetsvoorstellen in
diende terwijl er nu een wetsontwerp in de 
maak zou zijn) Dr Anciaux pleitte vervol
gens voor een dringende integratie van de 
psichiatne in de algemene medische behan
deling ten einde het met langer te moeten 
meemaken dat gestoorden halvelings als 
misdadigers worden behandeld Ook de pre
ventieve gezondheids7org is aan een ver
nieuwing en vooral koordinatie toe met de 
huisarts als centrale figuur Wanneer komt 
er ter zake een kaderwet ' 

Vervolgens behandelde het kamerlid de 
opsporing van de tbc waarvan hij de goede 
organisatie in ons land betwijfelde De ver
gelijking met wat Nederland op dit vlak doet 
valt ten onze nadele uit 

Over de revalorisatie van de huisarts werd 
uitvoerig gehandeld (zie onze aanhalingen), 
evenals over de bejaarden die de genees
heer Anciaux liever in de maatschappij ja 
In de familie wenst geïntegreerd te zien 

. Al deze toestanden, aldus spreker be
staan omdat we over onvoldoende infrastruk-
turen beschikken De centra zijn onvoldoende 
uitgerust De mensen worden met begeleid » 

Tot slot sprak Vik Anciaux voor de zo
veelste keer over de taal-sociale wantoe
standen in de Brusselse KOO-ziekenhuizen 
en vroeg hij de minister wat die nu eigenlijk 
In deze zaak van plan is. 

onsamenhangende samenvoeging... 

In de openbare zitting van de vaste kom
missie Binnenlandse Zaken hield VU kamer
lid Mik Babyion een uiteenzetting over de 
samenvoeging van gemeenten Na op onver
enigbaarheden te hebben gewezen noemde 
hij de gevolgde fusiepolitiek onsamenhan
gend en eigenaardig Het afschaffen van ge
meenten Is onaanvaardbaar moet als prin
cipe gelden Vele vragen blijven onbeant
woord : gaan we over tot fusies om ekono-
mische, agrarische of behuizingsmotieven ' 
Wat met de funktionele decentralisatie ' 
Er Is het vraagstuk der arrondssementsgren-
zen Is een decentralisatie van de burger
lijke stand mogelijk ' 

Een ander belangrijk vraagstuk is harmo
nisatie der samengevoegde gemeenten de 
fusie mag niet leiden tot aanhechting ot 

abortus 

De beoordeling van het begrip « ge-
luk » ;s sfeeds subiektief Natuurlijk 
IS een levensminimum vereist Er be
staan noodtoestanden die mensen tot 
abortus leiden De gedeelteli\ke libe
ralisering van de wetgeving zal die 
noodtoestanden met afschaffen, even
min als de kriminele abortussen 

Abortus toelaten als antwoord op 
die noodtoestanden is een vlucht voor 
de verantwoordelijkheid Bepaalde poli
tici ontdekken pas de abortuskwestie 
als ze hun benen verbrandt Een reeks 
maatregelen is geboden Ik denk aan 
het statuut van de ongehuwde moe 
der, de herziening van de adoptiewet
geving, enz 

(Vik Anciaux in het kamerdebat 
over de begroting 1974 Volksge
zondheid) 

dominatie terwijl de fusiepolitiek met mag 
ingegeven zijn door partijpolitieke bereke
ningen Ten slotte wat dit hoofdstuk betrof 
pleitte het kamerlid voor de oprichting van 
adviserende, zelfs wettelijke wijkraden 

Wat de KOO's betreft deze moeten in het 
kader van de hervorming geen aparte or
ganen blijven maar toevertrouwd worden aan 
een schepen voor sociale zaken 

Ten slotte herhaalde hij zijn suggestie om 
te komen tot gelijkwaardige kiesarrondisse
menten, wat de kwestie van de apparente-
rinq minder akkuut zou maken hoewel de 
apparentering sterk kan verminderd worden 
Wordt ze met afgeschaft dan zal de VU een 
nationale apparentering voorstelen 

vergaderingswirwar 

BIJ ordemotie stelde VU kamerlid Babyion 
de wirwar in de kameragenda aan de kaak 
in een week vier begrotingen afhandelen 
naast kommissie en vaste afdelingsvergade 
ringen dat is met doenlijk meer Kamerveer 
zitter Van Acker moest noodgedwongen de 
gegrondheid van de bezwaren van het Roe-
selaarse kamerlid erkennen en beloofde een 
ondeizoek pn zelfs een herziening van de 
agenda nadat de heer Babyion dit uitdruk
kelijk had gevraagd 

vik anciaux : 
huisarts revaloriseren 

« Door de reorganisatie van de ge
zondheidszorg van de ziekenhuizen 
door de herverdeling van de taken van 
de huisarts en de reorganisatie van 
de psychiatrie kan men de huisarts 
revaloriseren 

De opleiding van de dokters moet 
veranderen De nadruk moet meer ge 
legd worden op hun sociale funktie 
De dokter dient de zieke te zien in 
zijn gewoon milieu hij moet de pro 
blemen van huisvesting van werk van 
familieleven van zijn patient kennen 
De belangrijkheid van de sociale ge 
neeskunde mag niet onderschat wor
den » 

(Uit toespraak tijdens het debat 
over de begroting Volksgezond 
held 1973) 

hugo schiltz en de energiekrisis 

Twee bijzondere opvallende kwaliteiten 
kenmerken het VU kamerlid Hugo Schiltz : 
de kennis van het dossier en de glasheldere 
eenvoudige formulering Dit viel weer eens 
op na de verklaring van minister Claes in 
de kamer over de energieproblemen 

Al sluit de VU fraktie zich aan bIj de con
sensus de energiekrisis buiten elektoraal 
vaarwater te houden, zulks belet gefundeer
de kritiek niet Zo heeft de bevolking het 
recht te weten of de energiekrisis enkel 
het gevolg is van de krisis m het Midden 
Oosten dan wel of ze al lang te voorzien 
was en van lange duur zal zijn De minister 
ontweek dit aspekt zomin als hij gezegd 
heeft welke toekomst ons te wachten staat 

Mr Schiltz verwees dan naar de herhaalde 
waarschuwingen van zijn partijgenoot Olaerts 
die steeds maar het strategisch belang van 
de Kempense steenkool onderstreepte en 
die nu door de maatregelen die de minister 
in uitzicht stelt zij het laattijdig gelijk krijgt 

De bevolking heeft recht op klaarheid 
Doch ook m verband met de vragen van 
Schiltz over de multinationals die de ener
giekrisis misbruiken om hun invloed te ver
stevigen heeft de minister een ontwijkende 
houding aangenomen In het zelfde verband 
moet men er zich voor hoeden het Ibramco 
projekt erdoor te duwen gebruik makend 
van de heersende verwarring Ook vroeg mr 
Schiltz grotere kontrole op de petroleum-
sektor 

Na de weerslag van de krisis op de rijks
begroting aangesneden te hebben en de ge
volgen voor het fiskaal regime was de hr 
Schiltz van mening dat het gezonder zou zijn 
dat de olieproducerende landen hun grond
stoffen duurder verkopen en dat wij wat 
minder ontwikkelingshulp verlenen Dringt 
zich dei halve geen detaksatie van de pe
troleum op ' 

Besluitend stelde mr Schiltz vast dat deze 
krisis een uitdaging voor onze sociale in
spiratie betekent, gezien in tijden van tegen
spoed de zwakkeren het zwaarst getroffen 
worden « Het is mijn overtuiging dat het 
lot van de ongelukkigen in onze maatschap
pij de proef op de som betekent voor onze 
bereidheid om een sociale rechtvaardigheid 
te verwezenlijken » ! 

naar de maat van de mens... 

In het debat in de vaste kamerafdeling BZ 
over de begroting Binnenlandse Zaken 1974 
kwamen ook nog de VU kamerleden Olaerts, 
De Beul en Leys tussenbeide 

Dhr Olaerts had het andermaal over de 
diskriminatie waarvan heelwat gemeenten 
het slachtoffer zijn bij de verdeling van de 
fondsen van het Gemeentefonds De minister 
besliste bovendien de dotatie van het GF 
te verminderen waardoor het financieel te
kort op nationaal vlak op de gemeenten 
wordt afgewenteld Spreker ging eveneens 
uitvoerig in op de bewering van de minister 
dat het bevolkingscijfer een grote speelt in 
de verdeling van de gemeentelijke dotatie 
(waarbij a h w onderverstaan is in positie
ve zin) Ons Limburgs kamerlid bewees a 
plus b dat dit cijfer voor 71 pet van de ge
meenten nl A- en B gemeenten negatief 
speelt Ook met de tewerkstellmgsmaatstaf 
rekende hij grondig af (deze norm bevoorde-
ligt zeer sterk de Brusselse gemeenten) 

Dhr De Beul handelde over drie punten 
nl de herstrukturering van de gemeenten, 
de herziening van de gemeentewet en de 

toestand in het bestuursapparaat van 
Boechout Met betrekking tot punt één 
waarschuwde hij voor verouderde studies en 
tegen gemeenten vi/aarin de mens <• ver
drinkt » Allerlei redenen pleiten voor een 
herziening van de kieswet die dateert van 
150 jaar geleden < 

Dhr Leys stelde vast dat diverse gemeen 
telijke fusies voor de betrokkenen op een 
financiële ramp zijn uitgelopen (Brugge, 
Knokke Heist) en bepleitte speciale hulp en 
ook financiële garanties aan de gemeenten 
vooraleer het parlement de samenvoegingen 
bekrachtigt 

vragenuurtje 

Tijdens het wekelijks viagenuurtje — de 
donderdag — vioeq VU kamerlid Schiltz aan 
minister Glinne welke maatreqelen hij kon 
treffen ten gunste van de ree htstreekse of 
onrechtstreekse bij de Antwerpse havensta 
king in april en mei jl betrokken arbeiders 
waarvan er sommigen nu hun werkloosheids 
vergoeding zien afwijzen vat de interpellant 
strijdig acht met de havenkodeks en boven 
dien met humaan en a socaal Minister Glin 
ne vei school zich achter de administratieve 
berg en geploqenheden om negatief te kun 
nen antwooidden Tableau een VU er pleit 
voor een humane en sociale aanpak ten 
gunste van aibeiders een socialistisch mi 
nister wijst dit pleidooi af ' 

Over de weershq van het Brits Frans pro 
jekt tot een tunnel onder het Kanaal op onze 
scheepvaart en nns luchtvel keer had VU 
kamerlid Emiel Van Steenkiste het in een 
vraag tot de min van Verkeer en Havenbe-
leid Minister Ramaeckers antwoordde dat 
de regering via de Europese instellingen in
gelicht IS over de betrokken bij de plannen 
over de « Chunnel ». 

GERARD BERGERS : 
NIEUWBAKKEN VU-SENATOR 

Terwijl Pieter Harmei •— die in de wandelgangen van het Natie-paleis gaande 
weg « Pietje Just » wordt genoemd — de Senaat voortsleurt naar wat hij In zijn 
voorzittersvaandel heeft geschreven nl de goedkeuring van alle begrotingen vóór 
Kerstmis — wat hem overigens zal gelukken — werd binnen de —Volksunlefraktle 
senator Dr Roosens vervangen door Gerard Bergers 

Gerard komt nog juist op tijd om Harmei s eindzege met els laatste etappe 
de rijksmiddelenbegroting te aanschouwen Maar wij veronderstellen dat deze 
" aanschouwing » ook door hem via een hoogst kritisch oog zal gebeuren want na 
onze eerste kennismaking met de nieuwbakken senator bleek meteen dat hij al 
lang weet dat men aan een kikker geen veren kan plukken 

Gerard Bergers een eenvoudig iemand met een sympatiek gezicht dat je pre
cies heel de tijd toelacht is een rasechte Antwerpenaar Hij zag het levenslicht 
in het beruchte krisisjaar 1929 is gehuwd is kleermaker van beroep en heeft liefst 
4 stoere zonen » Elk jaar kwam er eentje zei hij en op de duur stopt dat van
zelf I ' 

Zijn senaatsjob schijnt hij wel ernstig op te nemen want reeds de eerste dagen 
zagen we hem door de statige wandelgangen van de Senaat sjOUwen met indruk
wekkende dossiers » Heel die Senaat zo fluisterde hij ons In het oor geeft zo'n 
chaotische indruk Gelukkig waien er de VU kollega's en vooral fraktieleider WIm 
Jonssen die mij biezonder hartelijk hebben ontvangen Meteen was het Ijs gebro
ken » 

Gerard Bergers Is lid van het afdelingsbestuur van Antwerpen, is ontslagne
mend ondervoorzitter van het arrondissementeel bestuur en Is lid van de Antwerpse 
gemeenteiaad, In welke de VU 8 van de 45 zetels bekleedt In Antwerpen heeft hij 
zich met hart en ziel toegelegd op de problemen van het stadspersoneel dat als 
je alles bijeentelt toch naar een totaal van ca 13 000 eenheden gaat Gerard vindt 
dat alleen al belangrijk, omdat ie aldus rechtstreeks of onrechtstreeks ca 25 000 
kiezers bereikt die je voor de VU-zaak warm maakt « en met sukses overigens » 
zo voegde hij er zelfverzekerd aan toe 

In de Senaat komt Gerard Bergers terecht In de kommissie van Tewerkstelling 
en Arbeid en van Sociale Voorzorg en in die voor de verzoekschriften 

huib. 

LAAT HEM SPELEN 
ONDERTUSSEN 
WINNEN WE TUD 

SENAAT 
verkeerswezen en havenbeleid 

BIJ de bespreking van deze begroting 
(1974) stelde VU senator Bianquaert dat het 
monopoliumrecht van de Sabena moet afge
schaft worden indien de taaitoestanden er 
met worden gesaneerd Wat de spoorwegen 
betreft hekelde de senator de diskriminatie 
der Vlaamse gewesten en pleitte hij voor de 
wederindienstneming van geschorste maar 
intussen buiten vervolging gestelde NMBS-
ambtenaren Hij pleitte tot slot voor uitzon
deringen op de parkeerieglementen m de 
blauwe zone voor gehandikapten 

VU senator Lode Claes heeft in principe 
geen bezwaar tegen het steunen van het 
openbaar vervoer want alle problemen i z 
sociaal energie en milieubeleid wijzen er 
op dat het openbaar vervoer moet worden 
bevorderd Tot slot maakte hij bezwaar te
gen te snelle wijzigingen aan het hoofd van 
het departement 

VU senator Coppieters oefende kritiek uit 
op de bevoordeligmg van de hoofdstad te
genover de provincie zowel i z stadsverkeer 
als spoorwegverkeer Het NMBS beleid is 
burokratish en autoritar er is overlapping 
van diensten ei- is versoill en en? Het open
baar vervoe>- — "t uitgebreid doch efficiënter 
gemaakt worden. 

Dezelfde se or vroeg nader uitleg over 
de redding van de vijf vissers te Cadzand 
wier boot verging in een recente storm Het 
vlot zou niet aan de voorschriften voldaan 
hebben en er zouden bepaalde voorschriften 
met zijn nageleefd De minister zei in een 
uitvoerig antwoord dat alles dik in orde was 
geweest en poogde de kritiek (o a m de 
pers) te weerleggen 

schandalige benadeling 

VU-senator Vandezande trok van leer tegen 
de Franstalige hetze in de Algemene Spaar 
en Lijfrentekas waarvan het kapitaal voor 56 
pet uit Vlaanderen komt. Niettemin worden 

de Vlamingen ook hier benadeeld zowel wat 
de diensten als de propaganda betreft De 
Vlaamse soialistische kranten werden zelfs 
bij de verdeling van het reklamebudget op 
een schandalige manier benadeeld Derhalve 
vroeg de senator de minister de wet te 
doen toepassen en zette hij interpellant Rl-
sopoulos en gezellen tot meer bescheiden
heid aan •• Als men de hele Spaarkas wil 
splitsen zullen de Vlamingen hun patrimo 
mum van 91 miljard ook zelf kunnen behe 
ren Met een eigen propagandadienst zal 
de werking van de agentschappen beter ge 
stimuleerd worden op een wijze die beter 
overeenstemt met de ekonomische behoef
ten » aldus een vinnige senator Vandezande 
die zich door het FDF-geblaf met liet af
schrikken 

brusselse begroting 

VU-senator Van In noemde de gemeen 
schappelijke kultuurbegroting een Brusselse 
begroting strijdig met de kulturele autono 
mie en daarom wijst de VU deze begroting 
af ook om haar reaktionair en aftands ka 
rakter (waarbij de senator enkele voorbeel
den gaf wat frankofonie reakties uitlokte 
doch de redenaar met belette sarkastisch 
deze begroting verder af te takelen) 

bitsige dialoog 

Tijdens de interpellatie van senator Riso-
poulos tot de vice premier De Clercq over 
de ASLK — waar de frankofonen sinds ge
ruime tijd van hun oren maken tegen de 
« flamandisation - — ontspon zich volgend 
bitsig gesprek tussen de interpellant en 
VU senator Jorissen, in topform Wij citeren 
uit het Beknopt Verslag 

De heer Risopoulos (in het Frans) — Te 
Brussel kiezen de mensen de taal die zij 
willen. U zult ze nooit beletten te doen wat 
zij willen. 

De heer Jorissen — Honderd jaar Vlaamse 
beweging hebben daaraan in Vlaanderen een 
einde gemaakt in Brussel zal daaraan ook 
een einde komen. 

De heer Risopoulos — Wij zullen zien of 
die afdreiging kan gelden met een bestuur 
waar u voor 80 pet Franstalige zaken 50 pet 

Vlaamse ambtenaren heeft opgedrongen. 
Voor de postkantoren waar uw ambtenaren 
ook een meerderheid vormen wijzen de sta
tistieken een gelijkaardige toestand aan. 

De heer Jorissen. — Maar op nationaal 
vlak hebt u 50 pet bekomen hoewel u slechts 
40 pet van de bevolking uitmaakt. 

de « gemeenschappelijke » 
kulturele begroting 

Er bestaat nog altijd een « Belgische • 
kuituur volgens de regering Leburton Zij 
houdt er een gemeenschappelijke kulturele 
begroting voor instand — zulks in tegen
spraak met de kulturele autonomie 

Verhoudingsgewijs stijgt deze begroting 
zelfs meer dan de dotaties van de kuituur-
gemeenschappen Een wiskundige aanwijzing 
voor de centralistische koers van de i-ege-
ring 

Dit alles en nog wat meer werd in de 
Senaat aangeklaagd door VU-senator Van-
haegendoren. 

HIJ wees erop dat voor de internationale 
kulturele betrekkingen de grondwet nog 
steeds met toegepast wordt Zij behoren tot 
de bevoegdheid van de Kultuurraden (zie 
wetsvoorstel Vanhaegendoren kompendium 
biz 14) 

Vanhaegendoren kioeg tevens aan da* do 
wet op de Duitse kultuurraad met wordt ge
ëerbiedigd en de Duitse kultuurgemeenschap 
wordt te kort gedaan De Duitse kultuurraad 
werd met geraadpleegd Er wordt mets voor
zien noch inzake infrastruktuur noch inzaka 
sport Door de vestiging van een Waals 
sportcentrum in de Duitse streek werkt men 
de verfransing in de hand 

Vanhaegendoren nam verder het Paleis 
voor Schone Kunsten op de korrel Dit Palais 
des Beaux Arts (boosaardig paleis) ontvangt 
zo maar 12 miljoen zonder dat er enig toe
zicht wordt op uitgeoefend ' 

Hoeveel strenger is het financieel toezicht 
op de weerloze verenigingen voor kultureel 
werk ' 

Hoe hoger de toelagen zijn die de staat 
toekent hoe minder toezicht — hoe ge
ringer de toelagen hoe strenger I Echt Bel
gische konsekwentie 

(r.c.) 
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>» LINKS " EN DEMOKRATISCHE 

VAKVERENIGINGEN 

Zo we het weekblad <> Links » willen ge
loven IS de kiezer van de Volksunie zelden 
sociaal bewogen en is onze partij sclierp 
gekant tegen de vakbewegingen en dus te
gen de arbeiders. 

Zo leren de linkse ketters en ze dolen. 
Meer zells ze weten dat ze willen misleiden 
en ze misleiden doelbewust. Want dom zijn 
ze met. 

Zü welen zeer goed dat de Volksunie 
tegen vakverenigingen is. Zij kunnen dat 
trouwens met geen enkele tekst bewijzen. 
Ze weten zeer goed dat de Volksunie togen 
het ondemokiatisch monopolium is van de 
bestaande sindikaten, die door wetten ver
hinderen dat nieuwe vakverbonden zouden 
kunnen opbloeien. 

De bestaande vakverbonden dulden geen 
mededinging omdat zij de arbeiders willen 
manipuleren. De arbeiders hebben de keuze 
tussen de bestaande vakverenigingen en het 
niet gesindikeerd zijn. 

hoe sociaal zijn kieursindikaten ? 

Zo die heren konsekwent zouden durven 
zijn zouden ze ook alle nieuwe politieke par
tijen wettelijk moeten verhinderen tot ont
plooiing te komen. Dat zou kunnen door bv. 
minimum een 200.000 kiezers te eisen eer 
men een zetel zou toekennen. 

Bij de vakbonden moet men immers mi
nimum 50.000 leden hebben eer men in aan
merking " kan » komen om dezelfde voor
delen te genieten als de bestaande. Want 
eens 50.000 leden moet de meerderheid in 
het parlement dan nog beslissen over de 
aanvaarding bij het e.stablishment van de be
voorrechte vakverenigingen. 

Het feit alleen dat « Links » deze konser-
vatieve verwording niet aanklaagt, bewijst 
het gemis aan waarachtige demokratische re-
fleks bij de groep die erachter schuil gaat. 

De bestaande vakverenigingen zondigen 
zwaar tegen de demokratische spelregels. 
Op dat vlak zijn het konservatieve, zo niet 
leaktionaire groepen die hun voorrechten 
verdedigen en daarvoor machtsmisbruik ple
gen. 

Er is zelfs meer dan dat : niet alleen ver
hinderen de kieursindikaten sinds vijftien 
jaar dat er verkiezingen plaats vinden In de 

overheidssektor omdat ze vrezen dat het 
Eenheidssindikaat dat hoofdzakelijk ambte
naren groepeert te veel stemmen zou beha
len. Doch ook binnen de bestaande vakver
enigingen schiet de demokratie schromelijk 
te kort. 

BIJ verkiezingen mogen op de ACV-lijsten 
bv. geen kandidaten door de arbeiders zeif 
worden aangeduid. Die worden van bovenaf 
door de leiding opgedrongen ! 

De bestaande vakverenigingen hebben de 
arbeiders nooit vertrouwen geschonken. Men 
heeft ze altijd vrij paternalistisch geleid van 
boven af, waar men al te vaak vervreemd 
was van de arbeiders en van hun werkelijke 
reaktles. 

J3oe zien wij liet ? 

Het IS tegen dit alles dat de Volksunie 
reageert. Wij zijn voor het vrij ontstaan ./an 
nieuwe vakverenigingen voor gelijke ont-
plooiings mogelijkheden van alle vakverbon
den en voor een konsekwente inwendige 
demokratie in alle sindikaten. 

Indien men ons zou volgen zou men veel 
minder het triestig spektakel moeten aan
schouwen yan de ene wilde staking na de 
andere, die toch het levend bewijs vormt 
dat de arbeiders, zelfs zo ze nog lid zijn, 
geen vertrouwen meer hebben in hun vak
verenigingen, laat staan zich er nog mee 
verknocht voelen en er voor leven zoals dit 
tientallen jaren geleden het geval was. 

revolutionair of streber ? 

Het feit dat « Links » deze toch logische 
stellingen van de Volksunie verwerpt en 
verdraait bewijst dat we hier te doen hebben 
met schijnbaar revolutionaire jongeren (het 
zijn trouwens niet allemaal jongeren), die 
alleen hun beurt afwachten om zelf de af
lossing van de wacht te kunnen verzekeren 
in het sindikatenestablishment en daar een 
rustig bestaan te leiden, wettelijk beschermd 
tegen alle konkurrentie. 

Van « Links «zien we geen vernieuwing 
komen in het socialisme. Jammer. 

WIE WAS KONSERVATIEF EN 

WIE BRACHT VERNIEUWING ? 
Een van die klassiek ondoordachte of be

wust misleidende artikels in « Links » over 
de Volksunie, waarin men ons verweet on
sociaal te zijn verplicht ons even een paar 
zaken in herinnering te brengen en een paar 
vragen te stellen. 

Sinds het onistaan van de Volksunie heeft 
onze partij op tal van punten veel nauwer 
aangesloten bij de sociale problematiek zoals 
ze zich ontwikkeld had als dat de kleurpartij-
en dit deden of de kleurvakbonden. 

Met de gebrekkige middelen die wij hadden 
en die uiteraard verschilden van de traditione
le rijke 3 partijen en rijke vakbonden hebben 
wij die naar voren gebracht. En dit hoofdza
kelijk dank zij honderden propagandisten die 
zich onbezoldigd inzetten om de nieuwe 
waarheid uit te dragen. 

proletarisering van boer 

en kleine zelfstandige 

Van het begin af heeft de Volksunie de pro
letarisering gezien van de boer en de kleine 
zelfstandige toen de teoretici in de BSP, ook 
hun jongeren, nog meenden deze maatschap
pelijke groepen te moeten bevechten als «be
zittende klassen » I Volgens hun totaal ach
terhaalde maatschappijvisie waren deze maat
schappelijke groepen immers op winstbejag 
belust in tegenstelling tot de loon- en wedde-
trekkenden. Zo stond het in hun boekjes en 
zelfs nog in hun teoretische werken geschre
ven. 

Vandaar dat de socialisten o.m. een sociale 
politiek voerden van hoge kindervergoedingen 
voor hogere ambtenaren en het hoogste be-
drijfspersoneel en van lage kindervergoedin-
oen voor kleine kruideniers en keuterboer-
Jjes ! 

Volstrekt onnozel, natuurlijk. 
Sinds het ontstaan van onze partij klagen 

we die dwaasheid aan. Doch het vraagstuk is 
nog steeds slechts gedeeltelijk opgelost. 

Als een sociale politiek terzake verdedig
baar was buiten de gelijke behandeling dan 
was het toch een politiek van kindervergoe
ding waarin de verdeling zou gelopen hebben 
tussen lage inkomens en hoge. 

Voor de socialisten zijn echter de kleine 
boeren lang « kapitalisten » gebleven en de 
sekretarissen-generaal .. proletariërs », ook 
al verdienden de laatsten tienmaal meer 

Natuurlijk is het zo dat de eersten geen 
socialisten waren, de laatsten wel. 

In 1953 nog verklaarde Gaston Eyskens op 
het Vlaams Wetenschappelijk Kongres te 
Leuven : « Het is vanwege de Vlamingen mis
plaatst sentimentalisme zich te verzetten te
gen een verplaatsing van arbeidskrachten 
naar Wallonië. Het ware veel beter dat een 
deel van onze Vlaamse arbeidersbevolking 
zich voorgoed in Wallonië zou gaan vestigen» 

Toch heeft de CVP later de heer Eyskens 
de titel gegeven van de grondlegger van de 
streekekonomie, toen onze propaganda door
drong en men verplicht werd ons te volgen. 
Het is een mooi staaltje van geschiedenisver
valsing. 

Achiel Van Acker beantwoordde onze kam
panje op een andere manier. Hij vroeg kom-
fortabeler bussen en treinen voor Wallonië I 
Het heeft lang geduurd eer de socialisten in 
Vlaanderen achter de leuze « werk in eigen 
streek » durfden gaan staan uit vrees voor 
hun Waalse partijgenoten. 

In juni 1965 nog was Jos Van Eynde meer 
bekommerd om Wallonië dan om zijn Vlaamse 
arbeiders want toen verklaarde hij op een 
partijkongres : « Gij, Waalse socialisten hebt 
waarborgen geëist en onder elkaar zijn we 
het eens geworden. Gij eist Waalse voorrang 
op en wij staan klaar dit te onderzoeken. Gij 
zult geen betere hulp vinden in welke staats
vorm ook, en ge zult nergens anders dan bij 
ons zulke bereidheid tot toegeving vinden ». 

Dit is de klassieke politiek van de socialis
ten in Vlaanderen. Zelfs tijdens periodes van 
de grootste achterstand in Vlaanderen heb
ben ze nooit voorrang voor Vlaanderen ge
vraagd, ook niet in de ergste periode van 
werkloosheid, pendelarbeid en laagste lonen. 

En vergeten we het niet : nu nog zijn er 
driemaal zo veel Vlaamse pendelarbeiders 
als Waalse. 

de randgroepen 

werk in eigen streek 

Het is de Volksunie die als eerste partij 
stelselmatig werkloosheid en pendelarbeid in 
Vlaanderen heeft aangeklaagd en industriali
satie geëist. . Werk in eigen streek » is een 
leuze door de Volksunie gelanceerd en stel
selmatig gepropageerd. 

De socialisten bekommerden zich toen he
lemaal niet om de pendelarbeid. Integendeel 
de pendelarbeid naar Wallonië en Brussel 
vonden ze goed. Daar werden de Vlaamse ar
beiders socialist, zo troostten zij zich want 
nooit ziin de Vlaamse socalisten in opstand 
dur,/en komen tegen de Franstaligen in hun 
psrtlj. 

Hoe reageerden CVP en BSP vóór ons ont-

llTJVn'^"'^"'^'' ' '^ ^^'•^'^ bestaansjaren van de Volksunie ? 

Het RMZ-stelsel werkt niet langer herver
delend. Weer is de Volksunie de eerste partij 
geweest die de fiskalisering van de RIVIZ 
heeft vooropgezet om tot een herverdeling 
van de inkomsten te komen. 

Weer gaat de Volksunie voorop wat be
treft het gewaarborgd inkomen van de margi
nale groepen, de randgroepen van de maat
schappij. 

Als eerste partij eisten wij 85.000 frank le-
vensminimum voor een alleenstaande en dit 
in 1970. Thans wordt dit 100.000 fr. minimum 
voor een alleenstaande en 130.000 fr. per ge
zin. 

Vraagt de BSP dat ? En geeft ze dat ? 
Telkens Is de Volksunie sinds haar ont

staan voorop gegaan voor grote sociale ver
nieuwingen. Zo ze zelfs niet vooropging in 
grote stakingen zoals de Limburgse mijnsta
king. En dit alles zonder de Volksunie ooit 
grote bijdragen van de arbeiders heeft ge
vraagd zoals de vakbonden dat wel deden 
en doen. 

De « Linkse » jongens zijn vaak linke jon
gens. Wanneer ze echter zichzelf een mono
polium van het sociale zouden willen toeken
nen doen ze — zacht gezegd — de waarheid 
groot geweld aan. 

Beter zouden ze eens grote schoonmaak 
houden in de eigen partij en dit tegen de 
overtalrijke en ongezonde kumulaties. Of zijn 
ze terzake zelf al niet brandschoon ? 

wim jorissen 

Op uitnodiging van de Nationale 
Vrouwenraad-Brussel en van PAG-Me-
chelen sprak de gekende Nederlandse 
schrijfster en feministe Harriet Free
zer tweemaal voor een volle en geest
driftige zaal. Haar faam is reeds lang 
in onze streken doorgedrongen langs 
radio, TV en krantenartikels. Harriet 
Freezer is vooral gekend voor haar ra
ke gezegdes. De titels van haar wer
ken zijn daarvan een bewijs, zo o.m. 
« Wat doe je. O niks. Portret van een 
moeder » en ook « Kompleksen maken 
de vrouw. Twee dozijn vrouwelijke 
kompleksen met 'n voorafje en 'n ach-
terafje ». Haar laatste werk, verleden 
jaar uitgegeven, luidt « Het onderste 
uit de man ». 

Harriet Freezer heeft werkelijk da 
gave van het woord. Haar spreekvaar
digheid doet uur en tijd vergeten. Met 
haar zin voor humor bij uitstek, weet 
ZIJ de toehoorders al lachende met de 
neus op de moeilijkheden te drukken. 
Haar werken zijn geschreven in recht
streeks kontakt met de werkelijkheid 
en steunen op brieven, interviews en 
gesprekken met vrouwen en mannen 
uit alle lagen van de bevolking. 

Haar spreekbeurt ging door onder 
de titel » Mannetje en vrouwtje spe
len ». Volgens haar betekent « vrouwe
lijk zijn » je plaats weten, zoals ook het 
personeel weet waar het thuis hoort. 
De vrouw is geboren als een slak met 
het huis op de rug. Haar aanpassings
vermogen kent geen grenzen en daar
door wordt ZIJ totaal ondergeschikt en 
beschikbaar tot en met. Dit komt voor
al tot uiting als zij verliefd is. Zo sprak 
zij met een meisje dat van Mozart en 
omeletten hield en op zekere dag be
langstelling kreeg voor het kommunis-
me, geheelonthouden en hengelen. 
Harriet Freezer begreep aanvankelijk 
de samenhang niet, totdat bleek dat 
het meisje verliefd was op een henge
lende kommunist, die daarenboven ge
heelonthouder was. Ze ging netjes 
mee vissen en mocht dan braaf het 
potje met wormpjes vasthouden. 
Zijn eer 

Het drama van de man is dat er 
vanaf zijn zesde jaar tot aan zijn pen
sioen een zween achter hem staat. Al
tijd weer opnieuw wordt hem inge
duwd dat hij stoer en sterk moet zijn 
en slagen moet in het leven. Vandaar 
dat hij voortdurend in angst en span
ning leeft onder deze nooit aflatende 
druk. En er is niets dat zo zwak maakt 
dan het voortdurend sterk te moeten 
zijn. Het gevolg is dat de man een 
uiterst kwetsbaar orgaan meegekregen 
heeft, nl. zijn eer. De man is voortdu
rend in zijn eer gekwetst, als een pro
motie hem ontglipt, als hij verliest bij 
het kaartspel of het bridgen, als de 
vrouw van de buurman mooier is dan 
zijn vrouw, enz. enz. Daardoor is hij in 
het bezit geraakt van lange tenen waar 
moeilijk nevens te trappen valt. Het is 
dus niet te verwonderen, dat zovele 
mannen lijden aan een maagzweer (vier 
mannen tegenover één vrouw) en ten-
onder gaan aan hartinfarkten. 

Het verderfelijke stereotiepe rollen
patroon wordt er langs alle zijden inge-
hamerd en wordt dan nog ondersteund 
door schrijvers zoals Oswald Kolle. In 
« Uw onbekende man » zegt hij dat een 
« wijze vrouw » iemand is, die haar 

de nederlandse 

feministe Harriet freezer 

over: 

NANNETIE 
EN 

VROUWTJE 
SPELEN 

man doet geloven dat hij de enige en 
de geweldigste is. Intussen doet zij 
feestelijk waar ze zin In heeft. Tenslot
te is dit een belediging voor de man, 
die als dusdanig als een kind behan
deld wordt. 

Ook in de reklame wordt het stereo, 
tiepe bevestigd. Het moeten altijd jon
ge en mooie vrouwen zijn. Vrouwen bo
ven de 35 jaar hebben geen schijn van 
kans meer en zijn rijp voor de vuilnis
bak. Soms komen ze toch nog wel even 
aan bod als oma, maar dan bij de was-
poeders. 

Niet alleen de ouders, maar ook de 
school en de straat voeden op. Achter 
elke hoek kijkt het akelige rollenpa-
troontje. Gescheiden scholen beteke
nen een radikale splitsing. Wij moeten 
streven naar gemengde opvoeding. 

Seks is ook een zeer belangrijk punt. 
Nog altijd zijn er te weinig ouders, die 
hun kinderen voorlichten, vandaar dat 
de kinderen in een soort van « wrij-
vingsveld » geraken tussen hun ouders 
en de ni^yve opvattingen. 

Het zachte kussen 
Vrouw en liefde horen onafscheide

lijk samen, zoals stoffer en blik zegt 
Harriet Freezer. Nadat de vrouw zich 
in het begin van het huwelijk prijsge
geven heeft, dient zij later moreel te 
vechten om zich te handhaven Indien 
de vrouw altijd lief, aardig en goed is 
(Zoals er van haar verlangd wordt), hoe 
kan zij dan nog een persoonlijkheid 
zijn ? De vrouw is ..het zachte kussen» 
w.icr heel de familie behaaglijk opzit. 
Ditzelfde familie laat haar meestal 
rustig verdrinken in haar eigen gezin 
en beseft het niet eens. 

Een van de dochters van Harriet 
Freezer woont met vijf gezinnen sa
men in een huizenblok. De privacy 
wordt gewaarborgd door eigen living 
en slaapkamers. Er is een gemeen
schappelijke keuken, eetzaal, was
plaats en speelruimten voor de kinde
ren. Het probleem van de kinderopvang 
krijgt dan meteen een bevredigende op
lossing door beurtrol, zonder dat het 
de maatschappij een massa geld kost. 
Ook het isolement, waaronder zovele 
gezinnen lijden, wordt door centraal 
wonen doorbroken. In Nederland staat 
men blijkbaar op dat vlak wel een heel 
eind verder dan België, waar dergelij
ke woonformule noq veilig opgeborgen 
ligt in een of andere duistere lade. 
Als wij ons niet vergissen, dan is ook 
het woonbeleid in ons land uitsluitend 
het terrein van mannen. Ook daar zou 
de opinie van de vrouw massaal moe
ten doorbreken. 

Een van de werken van Harriet Free
zer met de titel « Houd je nog een 
beetje van me ? » eindigt met op te 
merken dat mannen altijd weer op
nieuw gevangenen zijn van hun manne
lijke flinkheidsrol. die hen beveelt hun 
gevoelens te verbergen en geen emo
ties te tonen. En de vrouw is. ironisch 
aenoea, het slachtoffer van de oovoe-
dina die zij zelf aan haar zoons geeft 
met haar « Kom. flinke jongens huilen 
niet ! » of « Flink zijn hoor, zet je tan
den op elkaar ». 

Later zét die zoon dan ook de tanden 
op elkaar. 

Jammer als ziin vrouw er dan tu.<!sen 
zit. 

hilda uytterhoeven 

« 
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de wereld 

DE NIEUWE VIETNAM-OORLOG 
(Argos) Donderdag 20 december j l . 

hebben de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zal<en Kissinger en de 
Noordvietnamese diplomaat Le Due 
Tho elkaar te Parijs ontmoet « voor 
een diskussie over zaken van weder
zijds belang ». Over de precisering 
van de agenda lekte weinig uit. Voor
aan stonden de ernstige bestands
schendingen aan weerskanten van de 
Vietnamese barrikade en de gemeen
schappelijke wil om aan die gevaar
lijke ontwikkeling iets te doen. Amper 
twee weken geleden beschuldigde de 
Vietkong de troepen van Saigon ervan 
de Vietkong-hoofdstad Lo Ninh te heb
ben gebombardeerd. 

In Saigon zei men dat dit een ver
gelding was voor de Vietkong-aanval 
van 6 november op Bien Hoa — waar 
Thieu een wezenlijk deel van zijn olie
voorraad in een apokaliptische vlam
menzee zag opgaan. Blijkbaar hebben 
de Nobelprijswinnaars van de vrede 
willen heraanknopen met de dialoog. 
Tot januari van dit jaar hadden ze tien
tallen ontmoetingen in de Franse 
hoofdstad. Uit die onderhandelingen 
volgde op 28 januari het fameuze Viet-
namakkoord, dat zo lustig werd ge
schonden dat Le Due Tho zijn vredes
prijs weigerde in ontvangst te nemen. 
Le Due Tho gaf wat dit betreft meer 
blijk van realiteitszin dan zijn roem
ruchte mede-laureaat. Men kan inder
daad bezwaarlijk van vrede spreken als 
men verneemt dat het aantal Vietna-
mezen na 28 januari gesneuveld, ge
voelig hoger ligt dan alle vóór het 
Vietnamakkoord omgekomen Ameri
kaanse G I's bij mekaar. 

De ontmoeting Kissinger-Le Due Tho 
stond in een ongunstige kontekst. Op 
het ogenblik maken te veel elementen 
een vruchtbare dialoog onmogelijk. 
Het gaat immers niet om bestands
schendingen alleen. Volgens de Viet
kong zouden vandaag in Zuid-Vietnam 
circa 24.000 Amerikaanse adviseurs in 
burger rondlopen. Dergelijke informa
tie is niet direkt kontroleerbaar. Vast 
staat daarentegen dat de Amerikaanse 
defensieminister Schlesinger en gene
raal Vogt, bevelhebber van de Ameri
kaanse luchtmacht, recentelijk met 
nieuwe B-52 bombardementen hebben 
gedreigd. Ook maakt Washington geen 
geheim van zijn steun aan het regiem 
van Phnom Penh, terwijl de Ameri
kaanse legerleiding in de Stille Oceaan 
liet weten dat het zijn benzine-voor-

raden aanspreekt om Thieu van Saigon 
en de Kambodjaanse bewindsploeg te 
helpen. 

Er is geen twijfel aan dat Kissinger 
zijn gesprekspartner heeft aangeraden 
af te zien van nieuwe offensieven. De 
bemoeiingen van Kissinger en Le Due 
Tho zijn lofwaardig genoeg. Maar ook 
Nobelprijswinnaars van de vrede ver
mogen niet veel tegen harde feiten. 
Die •< feiten » leren dat de Vietnamese 
oorlog vandaag weliswaar op een la
ger pitje brandt dan vóór het wapen
bestand... maar dat hij aan beide zij
den tienduizenden soldaten in staat 
van paraatheid houdt. Binh Huong, 
Tay Ninh, Hoe Nghia, zijn namen die 
hard aankomen voor allen die van het 
Parijs Vietnamakkoord een duurzame 
oplossing hadden verwacht. 

Intussen is Thieu zelf met bij machte 
om zijn land met eigen middelen over
eind te houden. Daarom allicht ver
wacht hij een soort ekonomisch won
der van akkoorden die vier oliemaat
schappijen (Shell, Esso, Mobil Oil en 
Sunningdale) onlangs met zijn regering 
hebben afgesloten. Die rusteloze mul
tinationals verwierven al koncessies 
om voor de Zuidvietnamese kust naar 
petroleum te boren. Nog vóór de on
dertekening kreeg Saigon hiervoor een 
slordige 16 miljoen dollar uitbetaald. 
Men weet niet eens met zekerheid te 
zeggen of het geld zijn bestemming — 
de staatskas van Saigon — heeft be
reikt I Tran Van Huong, Thieu's « twee
de man » gaf terzake een tip toen hij 
onlangs kontrole eiste op •< korruptie » 
en « onderbetaalde » ambtenaren... 

Ook de Vietnamese kommunisten 
hebben belangstelling voor het zwarte 
goud. Door hun lenteoffensief hebben 
ze hun uitvalsbases zowat 100 km naar 
Saigon opgeschoven, terwijl ze met
een hun logistieke steunpunten van 
Kambodja naar Zuid-Vietnam konden 
verplaatsen... Van die optiek uit mag 
men aannemen dat ook de « Zuidviet
namese oliewinning » voorwerp van 
gedachtenwisseling is geweest. Maar 
dit is nu eenmaal geen item om rucht
baarheid aan te geven. Het Westen 
heeft immers al genoeg aan zijn •• Ara
bisch » olieprobleem. Toch heeft de 
Parijse ontmoeting bevestigd dat Viet
nam voorwerp van internationale be
zorgdheid blijft. Voor de wereldvrede 
is de konfliktsituatie in Indo-China al 
even gevaarlijk als de toestand in het 
Midden Oosten. Het is goed hier even 
aan te herinneren. 

HET JAAR VAN EUROPA'S 
GEMISTE KANSEN 

(Atgos) Vandaag is de wereld alvast een 
zekerheid rijker : het zijn de Europese Negen 
niet die te Kopenhagen de show hebben 
gestolen. Uit de Arabische wereld kwamen 
vrijdag van vorige week vijf ministers van 
Buitenlandse Zaken het - gesprek rond de 
openhaard » grondig in de war sturen. Met
een waren zij de onbetwiste vedette van de 
Europese top die zondag jl. eindigde op de 
verklaring dat de rezultaten bevredigend 
kunnen heten « als men rekening wil houden 
met het gebrek aan voorbereiding » — een 
dubieuze kommentaar — als men weet dat 
Europa van die Kopenliaagse konierentie een 
haast mirakuleuze impuls naar krachtige 
reakties had verwacht. 

Die Arabieren waren trouwens niet komen 
aanvliegen om over olie te praten. Het was 
hun meer te doen om het vinden van Euro
pese steun bij het zoeken van een oplossing 
voor de oorlog in het Midden-Oosten. Voor
lopig konden de geschokte Europese rege-
rings- en staatsleiders alleen hun gemeejn-
schappelijke houding van 6 november jl. be
vestigen en andermaal toepassing eisen van 
resolutie 242 van de UNO-veiligheidsraad, 
waarbij dan ook de gefundeerde rechten 
van de Palestijnen in aanmerking moeten 
komen. De Arabische ministers zijn opgeto
gen over de EG-verklaring van 6 november, 
maar zij wensen dat Europa aan die mooie 
woorden konkrete gestalte geeft. Die Ara
bieren hebben zich trouwens ontpopt als 
autentieke « Europeanen ; . Zij willen ons 

zelfs een alternatieve oplossing aan de hand 
doen om het oude kontinent uit zijn sand-
wich-positie tussen de supergroten te ont
zetten. Europa en de Arabische wereld moe
ten, zo zeggen ze, samenwerken en een
drachtig optornen tegen Amerikaanse en (of] 
Russische overheersing... Voorzeker hebben 
de Europese leiders hun antwoord in beraad 
willen houden. Het ogenblik voor Europees-
Arabische samenwerking lijkt immers bie-
zonder slecht gekozen — zolang Europa in
gevolge de olieboykot zijn hele ekonomische 
ontwikkeling bedreigd ziet. 

Biezondere aandacht gaat naar de aankon
diging dat de leiders van de Negen voortaan 
vaker zullen samenkomen om de Gemeen
schappen ' waar dat nodig is » en « telkens 
als krizissituaties dat vereisen » een hart 
onder de riem te steken. Er is dus niet lan
ger sprake van institutionalizering der top-
konferenties (zoals Frankrijk en Engeland 
hadden gewenst) maar ook de konferenties 
" bij het open haardvuur » (zonder degelijke 
voorbereiding en zonder agenda) lijken vol
ledig uitgerangeerd. 

Hoopvol stemt een door de ministerraad 
aangekondigde gemeenschappelijk aktie te
gen de energie-krizis. Men overweegt het 
scheppen van nieuwe energiebronnen, meer 
bepaald door het gebruik van kernenergie 
Binnen het raam van de OESO zal ook met 
<• andere » olieverbruikende landen gezocht 
worden naar een oplossing voor de gemeen
schappelijke energieproblemen. Dit voorne

men komt tegemoet aan het Kissinger-plan 
voor het aktiveren van een gemeenschappe
lijke aktie. 

Dit zijn dan de rezultaten van de jongste 
Europese top : verklaringen, suggesties, 
voornemens, overwegingen en intern-tech
nische schikkingen die niemand wezenlijk 
beroeren. Als het waar is dat de Gemeen
schappelijke Markt is ontstaan... uit de Suez-
krizis van 1956 dan is het nog lang niet zeker 
dat de verzoensdagoorlog en de oliekrizis 
Europa op een baan naar politieke eenheid 
hebben gebracht. Die eenheid zal Europa 
niet in de schoot vallen. Ook na Kopenhagen 
is Europa nog altijd een taart waar ieder lid 
voor zichzelf de lekkerste « rozijntjes » wil 
uitpikken .En toch heeft Europa maar een 
keuze : zichzelf blijven of ondergaan in ser
viele onderwerping aan Amerika en (of) de 
Sovjetunie. Het stadium van de vrome wen
sen is voorgoed voorbij. Topkonferenties 
kunnen nuttig zijn. vooropgezet dat ze nieu
we substantie scheppen en niet uitgroeien 
tot een geimprovizeerd spektakel met « open 
haarden » en al dan niet verwarmde konfe-
rentiezalen. Geprojekteerd op de achtergrond 
van een haast uitzichtloze krizistoestand was 
de top van Kopenhagen beslist niet de ideale 
formule. Het Europa-jaar dat Kissinger op 
gang bracht toen hij plots zijn belangstelling 
op ons nederig bestaan ging toespitsen is te 
Kopenhagen niet biezonder gelukkig geëin
digd. 1973 was niet eens een Europa-jaar ten
zij dan het jaar van Eiiroi:>a's gemiste kansen 
en van onvervulde Europese verwachtingen I 

OSTPOLITIK AFGEROND 
(Argos) Met het normalizeringsproces dat 

ze op 11 december j l . te Praag onderteken
den hebben Brand en Scheel de belangrijk
ste bouwsteen van hun Ostpolitik aange
bracht. Na hun verdrag met Moskou en War
schau in 1970, het interduits basisverdrag 
van 1972 en het akkoord van 11 december j l . 
is die Ostpolitik a.h.w. kompleet afgerond. 
Het jongste verdrag is alvast goed voor het 
uitwisselen van ambassadeurs tussen beide 
landen. Voortaan staat niets het aanknopen 
van diplomatieke betrekkingen met andere 
landen van het Oostblok, zoals Bulgarije en 
Roemenië in de weg. 

Vijfendertig jaar nadat Adolf Hitler te 
München de verdeling van Tsjecho-Slowakije 
afdwong, hebben Bonn en Praag een eind
punt gezet achter de ontwikkeling die we 
kennen. In München begon het imperialis
tisch avontuur dat jaren later zou eindigen 
met de verdeling van het Reich en hét uit
drijven van de Sudetenduitsers. 

Officieel maakt het verdrag een einde aan 
hei onbehagen, dat met de Duits-Tsjechoslo-
waakse betrekkingen was vergroeid. Maar 
voor de Sudetenduitsers is het niet bepaald 
een gelukkige dag geworden. In de inleiding 
tot het akkoord is wel sprake van nazi-ge
welddaden, maar niet van het onrecht dat 
aan zowat drie miljoen Sudeten voltrokken 

werd. Wel heeft de Ostpolitik van Brandt 
het feit benadrukt dat Duitsland de oorlog 
verloor en bijgevolg het gelag moest betalen, 
maar voor de Tsjechoslowaakse emigranten 
in de Bondsrepubliek, zoals voor de volks-
Duitsers en de oppositie binnen Tsjecho-
Slowakije, vielen niet zo erg veel voordelen 
te rapen : Tsjecho-Slowakije blijft ook na het 
verdrag van 11 december een land dat door 
de Sovjets is bezet. Het akkoord van 11 de
cember dient weliswaar de vrede maar het 
is niet te Bonn of te Praag dat de interna
tionale politiek wordt gemaakt : Husak van 
Praag voert gewoon uit wat Leonid Brezjnev 
van Moskou beveelt... en het normalizerings-
verdrag zal aan die omstandigheid niet veel 
veranderen. 

Eigenlijk waren de betrekkingen tussen 
Bonn en Praag al sinds jaren « normaal ». 
De Bondsrepubliek is en blijft de grootste 
westerse handelspartner van Tsjecho-Slowa
kije. Vóór de Sovjetinvasie van 28 aug. 1968, 
hebben honderdduizenden geëmigreerde 
Sudeten ongehinderd hun « Heimat » kunnen 
bezoeken. Pas na het opdoeken van de Praag
se lente, werden de georganiseerde betrek
kingen tussen kunstenaars, schrijvers en ge
leerden uit beide landen op de helling gezet. 
Wat spontane toenadering betreft, hinkt het 
verdrag een jarenlange ontwikkeling achter
na. Die toenadering op officieel niveau is 
trouwens niet van een leien dakje gelopen. 

Vóór de Sovjetinvasie verschanste het 
Praags polilburo zich achter juridische spits
vondigheden over de gebruikte terminologie. 
Zo bleef Praag i.v.m. het verdrag van Mün
chen vasthouden aan de term « ongeldig », 
terwijl Bonn voorstander was van « nietig »-
Dan was het de beurt aan Bonn om te gaan 
diskussiëren over de interpretatie van het 
Berlijns akkoord en zijn raakpunten met de 
Westduits-Tsjechoslowaakse situatie. 

Uiteindelijk kon het normalizeringsverdrag 
— waarbij het verdrag van München • nie
tig " werd verklaard, een paar barrières 
neerhalen i.v.m. handelsbetrekkingen en rei
zigersverkeer. Het verdrag waarborgt de on
schendbaarheid van de twee grondgebieden, 
stelt het afzien van geweld voorop en over
weegt een reeks vaag omschreven humani
taire maatregelen. Dat de emigratie (naar de 
Bondsrepubliek) van volksduitsers die nog in 
Tsjecho-Slowakije wonen « welwillend on
derzocht wordt » heeft kritiek uitgelokt van
wege oppositieleider Carstens (CDU) die al 
nadrukkelijk op de « zware leemten » in het 
verdrag heeft gewezen. Er gaan zelfs ge
ruchten dat Praag de hele emigratie wil be
perkt zien tot een transaktie met deviezen... 
och zal het verdrag een paar « schaduwen » 
helpen opruimen die tot dusver de betrek
kingen tussen Bonn en Praag hebben ver
troebeld : Versailles, St.-Germain, München 
en... Lidice. 

NAVO: BELANGEN STERKER DAN 
SLIJTAGE 

(Argos) De tweedaagse konferentle van 
de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken 
heeft dan toch een paar misverstanden uit 
de weg geruimd, ofschoon er nog menings
verschillen genoeg bestaan na de perskon-
ferentie die opgeruimde sekretaris-generaal 
Luns dinsdag van vorige week te Brussel 
weggaf. Met name zijn de spanningen bin
nen de verdragsorganisatie in verband met 
het Amerikaans optreden in het Midden-
Oosten en de Europese « passiviteit •• ter
zake gevoelig afgenomen. De winterzitting 
van de NAVO heeft nog eens de nadruk ge
legd op Atlantische solidariteit. Er was al
vast geen gebrek aan slogans 

Minister van Buitenlandse Zaken Kissinger, 
de onbetwiste vedette in dit selekt cenakel 
van wijze lieden, deed zijn best om de 
onenigheid met zijn Franse kollega Jobert op 
te lossen. Jobert had o.m. gezegd dat de 
overeenkomsten tussen de supergroten (VSA 
en USSR) de Europese veiligheid in gevaar 
brachten. Jobert verwees hierbij vooral naar 
het akkoord van '73 waarbij Nixon en 
Brezjnev overeengekomen waren om de ge
varen van een kernoorlog te beperken. Nobel
prijswinnaar Kissinger beschreef het akkoord 
tussen Nixon en Brezjnev als een soort * ge-

dragskode » — een sibillijnse definitie die 
tegelijk alles en niets inhoudt. Een hart 
onder de Europese riem was zijn verklaring 
dat de Westeuropese landen « onze nauwste 
bondgenoten » 6//;Ven en lang leve de 
atlantische eenheid, waarvan Washington 
desondanks « een krachtig voorstander » 
blijft Toejuichingen op alle Europese ban-
/ten — wat dan weer bewijst hoe gauw een 
kinderhand is gevuld. Er zit me dunkt veel 
kunstmatig 'opgewekte geestdrift in het en-
toesiast opveren van. een NAVO-raad bij de 
verwijzing van Kissinger naar het sturen van 
een UNO-vredesmacht, en het streven van 
Europa naar een vredeskonferentie over het 
Midden-Oosten. 

Het te Brussel gepubliceerd slotkommu-
nikee gewaagt van wezenlijke vooruitgang 
naar een akkoord over gemeenschappelijke 
internationale betrekkingen. Er zal desbe
treffend een atlantische verklaring onderte
kend worden ter gelegenheid van het vijfen
twintigjarig bestaan van de NAVO (4 april 
1949 I). Voorlopig blijven plaats en juiste 
tijd onbekend, maar sekretaris-generaal Luns 
gnuifde al bij de gekoesterde hoop dat die 
atlantische top te Brussel zou kunnen door
gaan... 

De NAVO-ministers spraken ook over de 
meer konkrete implikatios van hun bondge
nootschap. Zij menen nl. dat de Amerikaanse 
(en Russische ?) strijdkrachten slechts kun
nen verminderd worden in de kontekst van 
de MBFR, een organisme dat langzaam in 
gang schiet en zijn werkzaamheden graag 
voor een tijd opschort ! Van Europa wordt 
alvast een gemeenschappelijke inspanning 
gevergd om de financiële problemen op te 
lossen waarmee de VSA worden gekonfron-
teerd. Frankrijk dat bij dergelijke omstandig
heden nooit erg vrijgevig en gehaast is, 
wilde die passus liever niet goedkeuren en 
ook andere NAVO-partners trappelen niet 
bepaald van ongeduld om miljoenen neer te 
tellen voor een Amerikaanse atoomparaplu 
die in zijn « operatief opengaan » toch erg 
gehinderd kan worden door windvlagen uit 
de richting van de Amerikaans-Russischa 
' gedragskode •. 

Alles bij mekaar was de winterzitting van 
de NAVO-raad toch positief, gewoon omdat 
de gemeenschappelijke belangen binnen de 
Atlantische gemeenschap voorlopig nog al
tijd opwegen tegen de slijtageversehijnselen 
die vandaag slechts sporadisch merkbaar 
worden maar morgen het veilig bestaan van 
de organisatie kunnen bedreigen. 

Wervelwind-minister Kissinger ontmoette « terloops » tijdens de Wa*o-tonferenf,eoofcrfe negen 
S m ' s f e r s , die enkele dagen later met hun regeringsleiders ^f;^5"^°P«f^«„, "f^ ^ t e t M l 
Kopenhagen. Hier Je vliegende diplomaat - momenteel te Parijs na een bliksemreis m net Mia 
den-Oosten — met de Deense minister Andersen. 
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ARNO 
BREKER 

Tot onze verbazing stelt de bekende Duitse 
neo-klassieke beeldhouwer Arno Breker 173) 
te Brugge tentoon, op uitnodiging van de 
socio-kulturele vereniging « De Goezeput », 
die trouwens al ettelijke merkwaardige kul-
turele prestaties op haar aktief heeft. 

Hij stelt er ten toon met litho's, die zopas 
in de Parijse Orangerie veel bijval genoten. 
Hij is trouwens geen onbekende in de Franse 
hoofdstad waar hij Jean Cocteau, André De-
rain, Maurice De Vlaemink en Dunoyer de 
Segónsac onder zijn vrienden telde, zonder 
Picasso te vergeten. 

Arno Breker was nochtans een der l<ul-
turele uithangborden van het Derde Rijk. 
Helemaal met het hart moet hij er niet bij 
geweest zijn. hij wendde trouwens zijn in
vloed aan ten gunste van minder gelukkige 
kunstbroeders uit binnen- en buitenland. Na 
de ineenstorting in 1945 bleef Breker lange 
tijd taboe in de Bondsrepubliek, maar zijn 
buitenlandse vrienden bleven hem trouw en 
maakten hem het overleven mogelijk. Ten 
slotte haalde uitgever Bodenstein Arno Bre
ker uit zijn « binnenlandse ballingschap » 
met een grote en zeer suksesrijke tentoon
stelling te Bonn. Meteen was het taboe weg
gevallen. 

Afgezien van de « heroïsche periode », toe 
te schrijven aan de oorlog zelf blijft er het 
neo-klassieke werk van Breker, dat zich ma
nifesteert in prachtige koppen van Cocteau, 
De Vlaminck, Max Lieberman, Ezra Pound, 
Jean Marais, Roger Peyrefitte, Ludwig Erhard 
en zovele andere prominenten. Hij beheerst 
als geen een het vak en is bovendien een 
grafikus van eerste gehalte. Zijn voornaam
ste motief is het menselijk lichaam, rustig, 
verinnerlijkt, soms erotisch geladen, nooit 
vulgair, soms zelfs wat te veredeld [de oor
logsperiode is hiervan de oorzaak). 

Breker ging in de leer bij Rodin, die zijn 
vriend werd en stond onder de invloed van 
die andere Franse grootmeester Maillol. Zijn 
eigen afkomst maakte hem echter van deze 
invloeden vrij, zodat hij een persoonlijke, 
soms ietwat koele stijl veroverde. 

De tentoonstelling van litho's zal velen 
verrassen, ook omdat de kunstenaar de oude 
technieken niet versmaadt en er soms won
derlijke effekten mee bekomt. Nu de neo-
figuratie aan bod is, vindt een Arno Breker 
weer genade in de ogen van sommigen, die 
hem nauwelijks een paar jaar geleden had
den afgeschreven. Gelukkig steunt het defi
nitief oordeel van de (kunst)geschiedenis 
niet op dat van deze eendagsvliegen. Overi
gens : een Arno Breker heeft de neofigura-
tie beslist niet nodig om een der grootmees
ters van de eigentijdse Europese plastiek en 
grafiek te zijn. 

r.c. 

- v , - . - . 

Van Arno Breker brengen wij de litografie « Sinnendes 
AAadchen » en « Richard Wagner » uit 1939. Deze merl<-
waardige tentoonstelling loopt nog tot 6 januari, Goeze-
putstraat 6, te Brugge. 

GEBOEKT 
De novelle, en het korte verhaal in het 

algemeen, worden wel eens, ook in de uit
geverij, als een klein en weinig renderend 
broertje van de roman als volwassen episch 
werk beschouwd. Nu weet iedereen, die 
enigszins van literatuur op de hoogte is, dat 
inzonderheid de novelle een literaire vaar
digheid, een talent en een koncentratiever-
mogen vereist, die niet geringer is dan die 
van de romancier, integendeel. 

Rose Gronon, die zich met haar romans 
een werkelijk episch talent toonde, en die 
ook qua stijl een volkomen harmonie tussen 
vorm en inhoud wist te bereiken in het beste 
van haar werk, heeft niet zonder sukses 
het novellegenre beoefend : sommige van 
haar novellen overtreffen zelfs in hun ge
ladenheid en beheersing haar breder episch 
werk. In « Het Land Mordor » brengt ze ons 
een zeer eigenaardig verhaal, dat ze situeert 
in het land Mordor, de lezers van Tolkeins 
« The Lord of the Rings » wel bekend. Het 
is een verhaal van goed en kwaad en hun 
strijd om een — jonge — mens, een strijd 
die zich afspeelt in een mysterieus land, een 
geheimzinnige wereld. Het is tevens een 
verhaal, waarin naar een religositeit en een 
geloof, ontdaan van de franjes van gisteren 
én heden, wordt gegrepen. Strak geschreven, 
maar met de meelevende warmte in woord 
en gevoel, is dit een der beste novellen 
van Rose Gronon. 

Eveneens in een vreemde wereld speelt 
zich het verhaal « De Haviken » af van 
Hervé J Gassier. De koncentratie, de ge
baldheid rond één motiefkern die typisch 
is voor de novelle ontbreekt echter. Het ge
beuren is vaak slechts gedachtelijk. Herin
nering en droom, angst en visioen geplaatst 
binnen het zeer vage kader van een rapport, 
een verhoor, een proces, brengen het enige 
epische element aan in een gedachtelijkge-
leden maar kompositorisch te weinig een
heid vertonend verhaal. Gassier kan echter 
schrijven, heeft ideeën en diepgang, en be
schikt over stilistische eigenschappen, die 
zijn stijl plaats en tussen de nuchtere kon-
"statatie en de poëtische indruk. 

Na het fantastisch verhaal « Zeemeermin
nen zijn ondenkbaar » dat — bij alle humor 
en fantasie en niettegenstaande het door 
zijn geringere omvang gekonditioneerd ge
brek aan uitwerking — toch een satirische 
ondertoon bevatte, is het nieuwe — verhaal 
of indien men wil, de korte roman — van 
Roger Pieters • Een hond in de wereld 
schoppen » zeer duidelijk sociaal-kritisch. 
Een kind wordt geboren met een hondekop, 
is met negen jaar intellektueel en fysisch 
volwassener dan een ander met negentien, 
doorloopt op korte tijd alle stadia van de 
volwassenheid, weet zich met zijn uitzonder
lijke intelligentie op te werken, wordt leider 
van de « Partij van de Haat ». Na een kort 
idyllisch intermezzo waaruit hij zich los
breekt, volgt de massa der gefrustreerden 
hem in het nihilisme : de opstand der ver
worpenen breekt los. « Slaat alles in puin » 
is het laatste woord dat wij van hem horen. 

Kritiek op de idee van de leider op de 
idee van de « abnormale » uitverkorene, op 
de idee van de elite ? Men zou het even
goed een kritiek op de apatie en de domheid 
der massa kunnen noemen en een vaststel
ling van de macht der intriganten hier in dit 
verhaal geïnkarneerd in de figuur van Luk. 
In elke maatschappij, in elke partij blijken 
zij de touwtjestrekkers te zijn, die de volg
zame gelovigen manipuleren naar hun « Wil
le zur Macht ». Dat heeft met werkelijk lei
derschap echter niets meer te zien evenmin 
als hun uitverkiezing met demokratie. Pie
ters' boek is o.i. als een waarschuwing op 
te vatten, niet tegen het beginsel van de 
elite zelf [die uiteraard steeds zal bestaan) 
en van haar opdracht, maar tegen de deka-
dentie, de ontwaarding van het elitaire door 
de individuele immoraliteit : een verleiding 
Berührungsverbot » heeft zij, aan de hand 
van de mode der seksuele vrijheid, de bur-
gelijke maatschappij letterlijk en figuurlijk 
in haar hemd gezet. « Der Nachwuchs » was 

eveneens een studie van menselfjke gedrags
wijzen. In de verhalen van < Herr Lelsefiteti 
mer und weitere Versuche, die WMcMcfakatt 
zu bewaltigen » heeft ze opnieuw da bMi«-
gerlijke situatie aan de hand van enkele rea
listische scenen vastgelegd. Geen sociolo
gische parabels met de waarde van het ty
pologische, maar veel meer een realisme 
dat aan de 19e eeuw realisten herinnert : van 
de verloving van twee kinderen, die zich ai 
spelend hebben leren beminnen tot de moei
lijkheden van een familie die In het nauw 
gedreven wordt door een verhoging van de 
fiuishuur. Deze vorm blijkt schrijfster wel 
te liggen : ook « Die Riesenzwerge » was 
tenslotte niets anders dan een ineenvloelen 
van een groter aantal kortere stukken, sce
nes en situaties... Haar stijl heeft zich ook 
in de verhalen van haar jongste bundel van 
het nogal geaffekteerd en gewild-ironische, 
dat vooral in « Berührungsverbot » er wat 
dik oplag, gezuiverd tot een mildere ironie, 
een menselijker toon in de werkelijkheids-
benadering. Ook stilistisch heeft zij « ver-
sucht die Wircklichkeit zu bewaltigen ». 

ld 
Rose Gronon : « Het Land Mordor » — 78 blz 
Boekengilde De Clauwaert, Kessel-Lo. 
Hervé J. Gassier : « De Havikin » — 78 blz 
Uitgeverij Ter Doest, Brugge. 
Roger Pieters : « Een Hond in de wereld 
schoppen » —- 98 blz. —- Uitgeverij Walter 
Soethoudt, Antwerpen, 
Gisela Eisner : « Herr Leiselheimer und wei
tere Versuche, die Wirklichkeit zu bewalti
gen » — 118 blz — 12 DM — Verlagsgruppe 
Bertelsmann, Munchen. 

goeie ti» voor jaareinde : 

OKLAHOMA ! 

Na het sukses van « Hello Dolly » kwam 
« Oklahoma » verleden seizoen definitief een 
plaats opeisen voor de Amerikaanse musical 
op het KVO-repertoire. « Oklahoma », de on
sterfelijke musical van Rodgers en Hammer-
stein met evergreens als « Oh, what a beau
tiful morning » en « People will say we're in 
love », een goeie tip voor het jaareinde ! 

Voorstellingen : 22, 23, 24, 28, 29 en 30 
december 1973. 

LEIDEN VAN EN DEELNEMEN AAN 
TAAKGERICHTE GROEPSGESPREKKEN 

Het Kadercentrum voor Kultureel Werk van 
de Stichting-Lodewijk de Raet organiseert van 
26 tot 30 december e.k. te Kessel-Lo een 
kursus over het leiden van en deelnemen aan 
taakgerichte groepsgesprekken. 

Nadere inlichtincen over deze kursus kurt-
nen schriftelijk of telefonisch bekomen wor
den bij het Kadercentrum voor Kultureel Werk 
Jozef 11 straat 49 te 1040 Brussel, tel. 02/ 
13.88.70. 

VTB-WEDSTRIJD VOOR VLAANDEREN 

De Vlaamse Toeristenbond stelt jaarlijks 
een prijs ter beschikking van een landgenoot 
of een buitenlander die ich het verdienste
lijkst tegenover Vlaanderen heeft gemaakt !n 
het buitenland door middel van de pers, op 
eender welk terrein, staatkundig, ekonomisch, 
sociaal of kultureel. 

Wij wensen alle belangstellenden er aan 
te herinneren dat de inzendingen in het Ant
werps gebouw moeten aankomen, ten laatste 
op 31 december, St-Jakobsmarkt 45. 

In de loop van februari 1974 wordt de uit
slag bekend gemaakt. 

9 Tot en met 3 januari loopt in het St-Tho-
resiakollege te Kapelle-op-den-Bos de zeven
de groepstentoonstelling van kunstkring Per-
spektief v.z.w. Op deze expositie stellen zes 
Vlaamse beroepskunstenaars tentoon : Ar
mand Blondeel (Mariekerke-Gent) met glas
ramen, Hedwig Luykx (Lommei) met keramiek, 
email en schilderijen, Joost Laroy (Herent) 
met beeldhouwwerk, Louis-Jacques Camer-
linckx (Eksel), Jos Slootmaeckers (Aartselaar) 
en Hugo de Putter (Destelbergen) met schil
derwerken. Deze mooie groepstentoonstel
ling is alle dagen gratis toegankelijk van 14 
tot 20 u. 

TWINTIG 
EEUWEN 
VLAANDEREN 

Met het verschijnen van het derde 
deel van Twintig Eeuv/en Vlaanderen 
is de Geschiedenis van Vlaanderen door 
dr. Rob Van Roosbroeck voltooid. 

Deze geschiedenis gaat tot het uit
breken van de tweede wereldoorlog in 
1940. In de uitvoerige bespreking van 
het eerste deel (« Wij », 17.6.1972) 
hebben wij de gelegenheid gehad er 
op te wijzen dat de illustratie zeer 
overvloedig en bizonder verzorgd is in 
deze publikatie. Dit geldt evenzeer voor 
delen twee en drie. Wel kan men de 
vraag stellen of ai die portretten van 
buitenlandse vorsten, staatslieden, mi
litairen strikt genomen in een geschie
denis van Vlaanderen thuishoren, al 
kan men aanvoeren dat zij een rol ge
speeld hebben in de internationale 
politiek en aldus ook het lot van ons 
land mede bepaald hebben. De publi
katie van foto's over gebeurtenissen 
van na de tweede wereldoorlog in een 
geschiedenis die niet verder gaat dan 
1940 doet wel zonderling aan. Dit zijn 
détails die niets afdoen aan de lof die 
de illustratie verdient. 

De tekst zelf is enigszins samengedrongen 
binnen de plaatsruimte die overbleef, zodat 
een uitvoerige behandeling van de stof on
mogelijk was. Een algemeen overzicht, een 
synthese waarin de krachtlijnen duidelijk 
naar voren zouden treden was onmogelijk. 
De auteur heeft er eerder de voorkeur aan 
gegeven sommige aspekten, sommige onder
delen uitvoeriger te behandelen, aldus bv. 
de emigratie uit de Zuidelijke Nederlanden 
in de 16e eeuw en de lotgevallen van de 
Vlaamse emigranten in het buitenland. Op 
zichzelf interessant is dit toch een uitweiding 
die buiten het raam valt van een beknopte 
geschiedenis van Vlaanderen. 

In het tweede deel worden in tien hoofd
stukken opeenvolgend behandeld : de rege
ring van keizer Karel : de tachtigjarige oor
log ; de rijke, welvarende Vlaamse gewes
ten ; Vlaamse emigranten : kultuurbeeld van 
de 15e eeuw ; van Antwerpen tot Utrecht ; 
politieke verhoudingen in de 17e eeuw : de 
Oostenrijkse Habsburgers : de ekonomische 
ontwikkeling in de 17e en 18e eeuw ; kultu-
rele ontwikkeling in de 17e en 18e eeuw. 

Op het einde van ieder deel vinden wij 
een chronologisch overzicht van belangrijke 
gebeurtenissen en enkele stambomen. Ook 
een personenregister. 

Het derde deel is onderverdeeld in vijf 
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is ge
wijd aan de periode van de Franse Overheer
sing, waarbij de aandacht vooral gevestigd 
wordt op het verzet in Vlaanderen enerzijds 
(de Boerenkrijg), op de voortschrijdende ver-
fransing en de kulturele annexatie door 
Frankrijk anderzijds. Het Verenigd Koninkrijk 
onder Willem 1, doch vooral de Belgische 
Omwenteling zijn het onderwerp van hoofd
stuk twee. Tot nu toe een normaal chronolo
gisch overzicht van het historisch gebeuren, 
met speciale aandacht voor bepaalde aspek
ten. fn hoofdstuk drie echter krijgen we 
onder titel « Het Belgisch buitenlands beleid 
en Vlaanderen. » een schematisch overzicht 

van de Belgische buitenlandse politiek van 
1831 tot 1940. Hoofdstuk vier handelt over 
de ekonomische en sociale ontwikkeling en 
tenslotte is hoofdstuk vijf gewijd aan : « De 
partijen en Vlaanderen ». Hieruit blijkt dat 
de auteur een persoonlijke keuze gedaan 
heeft en een indeling gegeven heeft aan de 
stof, die hem toeliet bepaalde onderwerpen 
te behandelen zoals de buitenlandse poli
tiek van België en de geschiedenis van de 
politieke partijen. 

Het laatste hoofdstuk geeft ons een over
zicht van het ontstaan en de evolutie van de 
politieke partijen in ons land, waarbij hun 
verhouding tot Vlaanderen en a fortiori tot 
de Vlaamse Beweging, althans tot de periode 
na de eerste wereldoorlog, slechts bijkom
stig schijnt. Nu is het inderdaad zo dat, wat 
sommigen ook mogen beweren, tussen de 
politieke partijen alsdusdanig (hun leiding, 
hun politiek) en de Vlaamse Beweging een 
kloof gaapt. De aanwezigheid in de rangen 
van de liberale of de katholieke partij van 
enkele vlaamsgezinden veranderde niets aan 
de anti-Vlaamse mentaliteit, minstens het 
volslagen onbegrip in de partijleiding. De 
enige uitzondering is in dit opzicht de Ant
werpse Meetingpartij, die in feite een Vlaam
se partij was, doch een lokaal verschijnsel, 
alhoewel zeer belangrijk voor het bevorde
ren van de Vlaamse zaak. 

De auteur toont duidelijk aan dat de libe
rale partij, niettegenstaande het Willems
fonds en de rol gespeeld in de Vlaamse Be
weging door liberale flaminganten, steeds 
een anti-Vlaamse partij geweest en gebleven 
is, geleid en gedomineerd door Franstaligen 
en dit tot 1940. De vlaamsgezinden waren in 
de liberale partij een minderheid die omwille 
van de eenheid en de partijtucht meestal een 
anti-Vlaamse en zelfs vlaamshatende politiek 
moesten steunen. 

In de katholieke partij is er slechts met 
het opkomen van de christen demokratie 
(onder invloed ook van het Daensisme ?) 
een zekere vlaamsgezindheid waar te ne

men. Doch de katholieke partij alsdusdanig 
bleef eveneens gedomineerd door hoofdza
kelijk Franstalige leiders, die geen begrip 
opbrachten voor de Vlaamse problemen. Dit 
was nog zo in de jaren dertig met een Jas-
par, een Renkin, een de Broqueville, een 
Theunis, een Van Zeeland, een Pierlot, allen 
katholieke eerste ministers. 

De oprichting in 1936 van een Katholieke 
Vlaamse Volkspartij heeft daar in de grond 
weinig aan veranderd. 

De socialistische partij heeft eigenlijk 
nooit de aansluiting met de Vlaamse Bewe
ging gevonden. Dit niettegenstaande de 
vlaamsgezindheid van de eerste socialis
tische voorlopers in het Vlaamse land en de 
aanwezigheid, later, van vlaamsgezinden in 
de rangen van de partij. 

Het feit dan Anseele in Luik tot volksver
tegenwoordiger gekozen werd en dat het 
zwaartepunt van het socialisme in Wallonië 
lag heeft een traditie gevestigd van Vlaamse 
afhankelijkheid of ondergeschiktheid t.o.v. da 
Walen in de socialistische partij. Deze tradi
tie leeft eigenlijk nog steeds voort. 

De auteur besteedt ook aandacht aan de 
rol gespeeld door de Vlaams-nationale par
tijen (Frontpartij, later VNV) in de politieke 
evolutie en aan de invloed die ervan uitging. 
Zeer terecht vestigt hij er de aandacht op 
dat men op de vooravond van de tweede 
wereldoorlog nog niet aan een oplossing van 
de Vlaamse problemen toe was en dat het 
hardnekkig verzet en de moedwilligheid 
waarop men botste integendeel in het 
Vlaamse land een klimaat geschapen had 
van verbetenheid en verbittering. 

Het besluit dat deze geschiedenis van 
Vlaanderen afsluit is zeer kort en laat ons 
onbevredigd. Het had toch wel substantiëler 
mogen zijn. De volgende twee delen zullen 
gewijd zijn aan een geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging door dr. Willemsen. 

f. van der eist. 
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Qjdoooo Bij Succes Kleding MEYERS fekteedjes^ k 
al direkt een Feestje 

niet vergeefs 

Misschien hebt u ook de TV-beelden van 
de voetbalwedstrijd Zaïre - Marokko gezien 
En net als wij de handigheid van de arbiter 
bewonderd, majoor Lamptey, bij het eerste 
doelpunt van Zaïre. Een van hun aanvallers 
pleegde een echte moordaanslag op de kee
per die de bal vast had (de spelletjes uit 
« Gangreen 2 » van Jef Geeraerts waren er 
klein bier bij). Die keeper vluchtte hals over 
kop in zijn goal om zijn vege lijf te redden, 
maar gooide eerst de bal weg Er lag van 
alles in die goal, behalve de bal Maar de 
arbiter had het goed bekeken Goal, zei hij, 
en gene zever Waarmee hij dan weer zijn 
eigen vege lijf redde, want de prentjes die 
het teeveetje ons toonde van de Zaïrese 
supporters logen er met om Er wordt wel 
eens beweerd dat ons beschavingswerk in 
Kongo niet veel vruchten draagt Deze repor
tage toonde duidelijk aan dat wij ze verdomd 
veel hebben kunnen leren 

supporters 

WIJ komen er eerlijk voor uit • wij houden 
niet van het verschijnsel fan en supporter 
Wij vinden een bende supporters — die 
individueel genomen de beste mensen van 
de wereld kunnen zijn — met hun « ham-
bras », hun trompetjes, hun gebrul, hun moed
willige blindheid, hun uitbarstingen van 
woede, hun primaire mstmkten, hun klaar 
blljkelijk gebrek aan redelijkheid, wij vm 
den een bende supporters al naar het geval 
infantiel, dom, bekocht en gevaarlijk (hoe 
veel doden heeft participerend supporter 
schap al gekost ' ) En wij staan met die 
mening blijkbaar niet alleen want niemand 
minder dan de patron van « Les Sports » 
Jaak Lecocq, beklaagt zich over de moderne 
supporter Alleen zouden wij de Jaak willen 
vragen of hij met van mening is dat de sport 
gezettekens er ook voor een klem beetie 
tussenzitten als het supporterschap de laat
ste tijd wat uit de hand loopt 

tiens tiens 

In • Les Sports » gelezen dat het krantje 
geen letter zal schrijven over bokswedstrij 
den die omkaderd zullen worden — om volk 
te lokken — met catchwedstrijden Dit om
dat catch geen sport is, maar een stuk 
komedie, « waarin men zich niet eens écht 
pijn doet » Catch is zo, en n'emand in 
catchkringen zal dat ontkennen Persoonlijk 
vinden wij het trouwens beter dat men van 
die sport, waarbij de rauwheid alleen bij het 
publiek ligt, een demonstratie van behen 
digheid en krachtpatserij maakt, dan dat 
men het « serieus » zou opvatten Van onze 
kant dus geen bezwaar tegen die komedie 
Maar wat wij aan « Les Sports » willen vra
gen IS die fameuze boks, is dat zo hoog 
geprezen velogeklos geen komedie ? Echt 
niet ? Hewel dan ? 

toch te veel 

Te Antwerpen is het proces begonnen van 
de voetballer Belin tegen de voetbalklub 
Beerschot Het gaat natuurlijk om centen, en, 
het IS het soort proces dat men in ons land 
hoe langer hoe vaker mag verwachten, met 
de — al dan met officiële — verdere ver
spreiding van het professionele voetbal Uit 
het proces leerden wij dat Beerschot die 
jongen een vaste wedde van 25 000 frank 
per maand betaalde, plus premies en woning, 
wat, naar het schijnt, het totaal op een kleine 
100 000 frank per maand bracht Wat deed de 
h. Belin daarvoor naar de bal stampen en 
soms erop Waarmee betaalde Beei schot 
zo'n loon uit met de centen van de kleine 
man die met hard werken of na een leven 
hard werken misschien één tiende van dat 
bedrag verdient Wat denkt de kleine man 
over dat alles ' Niets Men heeft hem het 
denken al lang afgeleerd 

prijzen 
De eerste prijzen en trofeeën werden al

weer uitgeschud over de verduldige hoofden 
van een aantal sportbeoefenaars door een 
aantal jury's waarvan de kinderlijke gewich-
tigheid ons van jaar tot jaar potsierlijker 
voorkomt De nationale trofee voor sport-
verdienste gaat naar motocrosser De Coster, 
die inderdaad dikwijls zijn naam in de kran
ten kreeg, en die als publicitair stuntman 
ongetwijfeld een hoogst verdienstelijk werk
nemer IS van motofrabrikanten, maar m onze 
ogen nog geen apostel voor wat voor ons de 
goede sportbeoefening is Met De Coster 
bekroont men voor de zoveelste keer een 
publicitair vakman van hoge kwaliteit, maar 
geen sportman Positief Is dat deze keer al 
eens werd gedacht aan echte sportlui, de 
minder validen Eraan denken is echter nog 
niet bekronen, nietwaar. 

klaar 

De londe van Frankrijk 1974 is ook alweer 
in zoverre klaar, dat zij alleen nog moet ge
leden worden De ronde van Frankrijk komt 
dit jaar in Engeland, in België en m Spanje 
In Frankrijk ook. Ja Het komiekste lijkt ons 
dat de renners, naast de 4000 km die ze op 
de fiets afleggen, er ook nog ongeveer 1500 
zullen afleggen per auto, vliegtuig of boot. 
Zo steken zij o m vanuit Bretagne over naar 
Engeland (heen en terug 800 km) om daar 
een kriteriumke van een goede 100 km te 
gaan rijden Een tweede verplaatsing zonder 
fiets kunnen wij beleven m eigen land, name
lijk van Harelbeke met ritaankomst naar 
Mons, met vertrek van de volgende rit Wie 
de ronde gaat winnen, werd nog niet bekend 
gemaakt. 

De Aalsterse Maurice Martens van RWDM bekwam de - Gouden Schoen » 1973 

6AAT MEN LATEN 
BETIIEN? 

Wi] krijgen nogal eens « op ons brood » 
dat wij te negatief zijn ingesteld tegenover 
de konsumptiesport. Wij aanvaarden die kri
tiek, vooral van mensen voor wie het sport-
spektakeltje om velerlei redenen — vaak niet 
bij hen zelf te zoeken — een belangrijke bron 
van ontspanning, vreugde, zelfs geluk is ge
worden. 

Het blijft niettemin een feit dat aan die 
sportkommerce vele nevenverschijnselen 
vastzitten die moeilijk in overeenstemming 
te brengen zijn r et de humanitaire principes 
die in de sport zouden moeten primeren. Dat 
onze negatieve houding vooral die nevenver
schijnselen geldt, die dikwijls de menselijke 
waardigheid in het gedrang brengen — van 
welke betrokkene dan ook —, dat weet ieder

een die dit bescheiden rubriekje af en toe 
leest. Nu geven wij volmondig toe dat wij 
daarbij al eens het kind met het badwater 
weggooien, en dat het meestal onze schuld 
is als de gedachtenoverdracht met de lezer 
niet zo vlot verloopt. Onder meer al omdat 
van al wat wij vlijtig neerpennen slechts een 
klein gedeelte gedrukt wordt. 

Deze triestige inleiding om te zeggen dat 
wij inzien dat wij nogal negatief tegenover 
ons onderwerp staan (al blijft het onze over
tuiging dat er niet zoveel reden om juichen 
is), en dat wij ons best zullen doen om wat 
meer op zoek te gaan naar prettige dingen 
in het sportgebeuren. 

Maar kijk, het « feit van de week » is al 
niet van aard om blijgemoe en onnozel te be
jubelen. Wij bedoelen de pogingen die de 
Belgische wielerbond onderneemt om de toe
lating te krijgen voor het inrichten van kin-
derkoersen. Voor miniemen dus van 12 tot 
15 jaar. 

Moeten wij nu inderdaad zo hipokriet 
gaan zijn van te zeggen dat het tijd wordt 
dat die kinderen de gelegenheid krijgen koers 
te rijden ? Dat twaalf jaar niks te jong is 
om in het spoor van Merckx te treden ? Dat 

...want vanaf heden tot 31 -12 -73 krijgt u bij aankoop 
van een kleedje zomaar 100 F CADEAU 

...en nadien kri jgt u nog 
1 0 % korting op alle kleedjes onder de 1000 F en 
2 0 % korting op alle kleedjes boven de 2000 F 

...en om het feestje rond te maken krijgt u nog een lekkere 
kop koffie of thee ! zomaar ! 

W E HEBBEN VOOR DE F E E S T D A G E N R U I M 1 0 0 0 KLEEDJES 
IN VOORRAAD IN ALLE DENKBARE MATEN.. . 

UW KEUS IS ER ZEKER BIJ ! 
BON TER WAARDE VAN 100 FR. 

+ 1 0 % kort ing bi j aankoop van een kleedje beneden de 1000 F 

+ 2 0 % kort ing bi j aankoop van een kleedje boven de 1000 F 

N A A M 

STRAAT Nr 

PLAATS Postnr 

BON VOOR GRATIS 

na aankoop van een dameskieedfe 

1 KOP KOFFIE OF THEE IN DE BAR 

Geldig iot 31 december 1973 

SUCCÉSiCLÉblNG MEYERS 
DE GR0TE MODESPECiALIST 
A. DEiJAKGLESTRAAt 4^1 Ö̂̂  2 

OPEN vALlE WERKDAGEN VAN 9 TOt 40 UUR • ZATERD>G ; 0 « N VAN 9fTOT, 18 UUR ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

het hier zeer duidelijk een initiatief betreft, 
gebaseerd op een pedagogische bel<ommer-
nis ? Dat koersrijden op de weg het aangewe
zen middel is om de twaalfjarigen voort te 
helpen op de weg naar de volwassenheid ? 
Dat die kmderkoersen een hoog kultureel. 
pittig volks en hartverheffend spektakel zul
len worden ? Dat wij hopen, sportieve lezer 
en lezeres, dat gij voor uw zoontje van twaalf 
dadelijk een koersvelo en een vergunning bij 
de BWB zult kopen ? 

Kunnen wij — kunt u — de argumenten 
van de BWB-sieraden ernstig nemen ? Dat 
vijftien jaar al te oud is om de stiel van 
koereur aan te leren ? Dat wie mag sjotten 
en zwemmen en turnen op twaalf jaar, ook 
mag koersrijden ? Dat de studies niet zullen 
verwaarloosd worden, vermits er niet mag 
gekoerst worden tijdens de examensperio
des ? Dat er — natuurlijk — geen gevaar 
bestaat voor doping en andere pekelzondekes 
meer, vermits de kontroie streng zal zijn ? 
Dat niet moet gevreesd worden voor over
daad, vermits aantal koersen (per renner) 
en aan tal kilometers (per koers) beperkt 
worden ? 

Och, wij weten het ook wel. Zoveel per

cent van de leerlingen die het zesde leerjaar 
verlaten — twaalfjarigen dus — zijn eigenlijk 
voor niet veel anders goed dan om koereur 
te worden (ja, wij beseffen maar al te wel 
hoe vreselijk hard dat klinkt). Er zullen in 
ons m menig opzicht nog « arm » Vlaanderen 
duizenden ouders gevonden worden, wier 
trots en groot geluk het is dat hunne zoon 
een « palm rijdt ». Voor bepaalde kinderen 
zal een overwinning en wat broze gloriol de 
zelfvoldoening schenken die ze op andere, 
meer valabele gebieden niet vinden kunnen. 
En hier en daar zal er inderdaad een zijn die 
een « vedette » wordt. 

Maar wij weten ook dat duizend koereur-
kens en duizend koerskens voor de « heren » 
van de BWB bijna anderhalf miljoen zullen 
opbrengen Dat zij wel de allerslechts ge
plaatsten zijn om woorden als opvoeding in 
de mond te nemen. Dat zowel bij de kleinen 
als bij de groten misbruiken als doping, kor-
ruptie, immoraliteit en afperserij zullen voor
komen. Dat er spijtige ongevallen zullen zijn. 
Dat heel die koerserij een rem is op de so
ciale opgang van de kleine man, want die op
gang kan alleen gebeuren langs de •;tii''ie 
Dat het zoontje van de minister toch geen 

vergunning van de BWB zal kopen. Dat de 
kmderkoersen zullen bijdragen tot de ver
loedering van een deel van onze kinderen. 

Van overal wordt gevraagd dat de verant
woordelijke instanties hun veto zouden stel
len. Tot beroepssportjoernalisten — nochtans 
altijd prezent om alles wat het veloke betreft 
op te hemelen — toe protesteren. 

Zal men laten begaan ? Zal men, in plaats 
van de kinderen ruimte te geven waar ze 
naar hartelust kunnen fietsen en rotsen en 
crossen, de kinderen in de handen spelen van 
de BWB ? Gaat men dulden dat onze kinderen 
kermisattrakties worden ? Dat onze kinderen 
moeten heipen zorgen dat de « heren » van 
de BWB genoeg geld binnen krijgen voor al
lerlei zaken die ook niet zo direkt met opvoe
ding en sport te maken hebben ? 

Wij weten met hoe u erover denkt, maar 
WIJ vinden het vreselijk dat men zich in 
België anno 1973 noq zo'n vragen stellen 
moet. Vooral o"-Hc<t '"en het antwoord nog 
niet kent, vermits het vooral om volkskinde
ren gaat. 

En sorry dat dit stukje alweer wat sombei 
is Vol'jen'fs ke^' •" "en wij het over « der 
Anderlecht » hebben. 



bewegi 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN (Arr,) 
ARR BESTUUR 

Gezien de feestdagen van kerstmis en 
nieuwjaar, vervalt de normale datum van de 
arr. bestuursvergadering, en wordt verplaatst 
naar maandag 7 januari 1974 (zelfde lokaal 
en uur). 
ARR RAAD 

Volgende arr. raad op 11 januari 1974 te 
20 u. 30 
VVM-AVOND 

Zal doorgaan op dinsdag 29 januari 1974 te 
20 u. 30 In lokaal - Trefpunt », Turnhoutse-
baan 28 te Deurne Niet alleen de mandata
rissen, doch eveneens alle afdelingsbestuurs
leden zijn van harte welkom en verwach
ten WIJ op de VVM-avonden De afdelingen 
willen met deze datum rekening houden en 
dus geen eigen afdelings-aktiviteit vastleg
gen 
BOODSCHAP 

Het arr. bestuur en VVM-bestuur, wenst al 
haar leden, mandatarissen, kaderleden, pro
pagandisten, leden en « WiJ .-lezers van het 
arr. Antwerpen, aangename feestdagen en 
een voorspoedig 1974 In beste gezondheid en 
aangename samenwerking ' 
NAKLANK ARR RAAD 

Onze arr. raad van 14 december, kende zo-
als steeds een zeer drukke bezetting Volks-
vert. Hugo Schiltz bracht ons naklank en 
overzicht van het suksesvol VU-kongies te 
Oostende. Vervolgens waren het volksvert. 
R. Mattheyssens en sen H. De Bruyne, die, 
resp. de politieke toestand en de energiekri-
sis op een meesterlijke wijze wisten te ont
leden In naam van de gehele arr. raad . «het 
was een hoogstaande en een zeer leerrijke 
raadszitting . I 

FUSIES VAN DE GEMEENTEN 
Er IS nog steeds een samenvatting van de 

uiteenzetting van volksvert. André De Beul 
te bekomen op verzoek, bij VVIVI-voorz Hugo 
Andrips, Turnhoutsebaan 116, Borqerhout tel 
36 59 67. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
GP7 en de kerstis- en nieuwjaarsfeestdagen 

worrien er geen arr. dienstbetoonzitdagen ge
houden. 

Ket dienstbetoon-kalender voor januari 
1974 verschijnt In onze volgende uitgave. 

LEDENHERNIEUWING 
Sekretariale medsdeling ' Wij konsta+eren 

eens te meer rond d'^/o periode van huisbe
zoeken, dat onze ledtn een haHnekkig volk 
van verhuizers zijn ' Wil lid lanssens, ons 
asjeblieft mededelen waar liij denkt rond 
25 december te gaan wonen ' 
KONTAKTBLAD 

Het nieuwe nummei van januaii wordt weer 
op een zeer grote op'^^p verstuuid en in al
le bussen van de 1stj 2de 3''e en 4de wi|k 
gebust Terloops willen we de heer die ons 
vroeg ook « De Volksmacht •> op te sturen, 
met ontgoochelen, maar hij zou moeten be
grijpen - onafgezien dat wij veizendingsm^ni-
akken zijn - dat we op het vlak van zijn be
paalde vraag, op ons stuk staan ! Nee, dat 
niet ' 
DIENSTBETOON 

in toenemende mate elke maandag van 18 
tot 20 u op ons sekretariaat Wetstr 12 Ant
werpen Gratis en voor iedereen Met ernst 
en zorg worden uw prohlemen door een onzer 
mandatarissen verzorgd 
PAMFLETTEN 

We zitten hier letterlijk tussen 100 000 pam
fletten — mooie tweekleuiige — en die moe
ten allemaal nog gebust woiden en betaald. 
Wil u meehelpen aan het laatste ' Centje 
ovei hevelen op KB Carnotstr, Antw , voor 
nr 404-3036801 74 van VU-Antw Stad Mag 
ook een heel groot bedragje zijn ' 

ANTV/ERPEN (Stad) 
GFSCHENK-CHEQUES 
Elk VU ciezin te Antwerpen kreeg onlangs zo 
een hoekje thuis. Blader het goed door. Iets 
vinat u er wel in Ter gelegenheid van kerst
mis en nif jwjaar een gemakkelijke keuze die 
u VOO deel bijbrengt. Onze reklamevoerende 
hanoc'aars verwachten u. 
PLAKKEN 

Nee, geen affiches plakken i Maar wel heer
lijk • plakken » op de dansvivoer van ons 
overbekend Galabal. Voor de zesde keer 
grijpt dit dansfeest onder de benaming «Vroe
ger en Nu » plaats op zaterdag 16 februari 
1974. De kaarten zijn vanaf nu beschikbaar op 
het sekretariaat en bIJ verschillende bestuurs
leden, inkom • 250 fr. AvondklediJ gewenst. 
U kan het bedrag storten op de Kredietbank, 
Carnotstr. Antw., voor nr 404-3036801-74 van 
VI Aktie en Kultuurgameensohap Antw. Stad. 
ABONNEMENTENSLAG 

Het gaat zeer gemakkelijk met het aanwer
ven van nieuwe abonnementen op ons week
blad . WiJ .. Nu dachten wIJ, als gevolg van 
die laatste ongunstige opiniepeiling, dat het 
Juist moeilijk zou gaan. Niks van hoor ' Zou 
dit opiniepeilingsbureau misschien met kun
nen gevraagd hebben aan de mensen of ze 
nog wel zoveel groen zeep kochten als vroe
ger ' Dat zou dan te verklaren zIJn I 

In ieder geval, wij blijven verder werven 
Mocht u, die al een abonnement heeft, er 
ook eentje willen schenken aan iemand onzer 
leden die moeilijk over het bedrag kan, doe 
het dan nu, als een kerstgeschenk. Bel ons 
eens op 36 84 65. 

BALEN-OLMEN 
VOETBALKRONIEK 

3 november B5 De Leeuwen Aftrap rond 
15 u 30 Opkomst van de spelers was bui
tengewoon zo konden we een stevige ploeg 
samenstellen. Spijts alle goede pogingen 
werd het een nedpn i 

10 november VU ''^i'wei kerken De Leeu
wen We vertrokken met epn volle bus, gul 
onthaal, aftrap rond 15 u Regenachtige daa, 
moeilijk spelen op slijkerig klem veld, thuis
ploeg was beter. Gezellig samenzijn met 
smakelijk etentje 

De wedstrijden van 17 Pn 24 november gin
gen met door (betoging te Mol en kongres 
te Oostende) De wedstrijden van 1 en 15 de
cember werden uitgesteld wegens het slech
te weder, ook de verwachte match tegen onze 
vrienden uit Nieuwerkerken op 8 december , 
ZIJ worden in het voorjaar van 74 gespeeld 
KERSTFEEST 

Op 23 december geeft Vrouwengroep Nele 
haar jaarlijks kerstfeest Alle inlichtingen bij 
de bestuursleden 

BOECHOUT-VREIVIDE 
SEKRETARIAAT 

Zal in de toekomst worden waargenomen 
door Ward Bellekens, Heuvelstr 78 te Boe-
chout tel 55 33 63 
ZUID AFRIKA EN APARTHEID 

De opzettelijk veikeeide voorstellingen via 
berichten en romans over het eigenlijk doel 
van de Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek 
werden door pater Ben Van Der Scheuien S J 
even onbarmhartig met het ontleedmes be
handeld als de nevenverschijnselen en uit
wassen, waardoor apartheid in het dagelijks 
leven in Zuid-Afiika gewoon diskrimmatie 
wordt Uit de overtalrijke vragen ondanks 
het gevorderde uur, de vele gunstige reakties 
die ons nadien bereikten en de goede op
komst mogen wij besluiten d'̂ 't dit oen bij 
zonder geslaagde avond was Voor onze 
Vlaams-Nationale Kring wordt sukses traditie 
DOET U MEE ' 

Aan onze jubileum-werving van « Wij »-
abonnementen en leden ' Doorgeven aan on
ze voorzitter Fred Entbrouxk, Kapelleveldstr 
3 of aan onze sekretans Ward Bellekens Heu. 
velstr. 78 te Boechout 

BORGERHOUT 

VUJO-WANDELKLUB 
Geen problemen meer met autoloze zonda

gen Maar ook met auto volle zondagen is 
wandelen gezond Een pittig Vujo mftiatief 
Neem kontakt met René Van Vlerken, Lucht-
vaartstr. 55. 

VUJO 
Er wordt een bezoek geo/ganiseerd aan de 

« Gazet van Antwerpen » op vrijdag 11 janua
ri 1974 Bijeenkomst te 19 u 45 aan de buie-
len GVA Nationalestr Er kunnen slechts 25 
belangstellenden aan dit bezoek deelnemen 
Geeft tijdiq uw naam op aan Vujo-verantwoor. 
delijke Waitei Van Nispen, tel 36 93 69 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 18 januari 1974 te 20 u 30 m de 
Nieuwe Carrot Het is de traditionele wor-
stenbroodavond opgeluisterd door een film 
ovei Züid-Afnka door ons piov en opmeenfe 
raadslid Frans Dirks Het loont de moeite Ge
lieve tijdig uw deelnemmqsstrook in te stu
ren bij onze sekre^aresse mevr Van Geert 
tel 36S8 29 

LOKAAL « TREFPUNT » 
Alle dagen open (behalve woensdag), Turn

houtsebaan 28 Ontmoet er uw Vlaamse vrien
den Donderdagavond is kontaktavond Inlich
tingen voor het gebruik van de zaal ter plaat-

BORFETK 
DIENSTBETOON 

Ai onze mindatarl^spn staan steeds ter 
uwer bf srhil'kinq 

Peer Van Nuffolen gemeenteraadslid Cor 
luvlei 2d tel 21 60 33 

Staf KiebooiTi"' voor^ KOO L Hendrickx 
lei ?o tel 21 61 qa 

Jef Demi, lid KOO Jan Bosstraat 4 tel 
21 01 91 

Frans Van Looveien lid KOO Akkerdonk 
straat 11 tel 21 "3 21 

EDEGEIVI 
OUDEJAARSAVOND 

Wie eens een toffe oudejaarsavond wil 
beleven komt naar .. Drie Eiken » Wie ook 
aan het feestmaal deelneemt schrijve in te
gen 150 fr voor 28 december in ons gemeen-
scnaosccntrum 
LEDLNSLAG 

Onze afdeling plant opnieuw een ledenslag 
voor 1974 Stilstaan is achteruitgaan, is onze 
opvatting Daarom doen wij een beroep op 
uw medewerking indien u iemand kent die 
mis-cnien lid ou kunnen worden, geef dan 
even het adres door aan een van onze be
stuursleden of wijkverantwoordelijken 

R^OECHEIVI 
BAL 

Op 9 februaii 1974 iicht de VUBioechem 
een bescheiden bal in met prima muziek aan 
bescheiden prijs 
KERSTFEEST 

Heden zateidag 22 december te 15 u ,n 
zaal Luyckx Poppenkast vooi kindeien Kleu 
renrilms, ld J.ero koffie <oeken voor gioot en 
klein Reuze tomiola en prachtige geschenken 
vooi de kinde'on. 
VU BAL 

Zaterdag 9 februari in zaal Luyckx Orgeliste 
Beatrijs en animator Loc'e zorgen voor de mu
ziek en de ge/elligheid Wij verwachten daar 
alle VU-simpatisanten en leden van het om
liggende Dit bal wordt georganiseerd in sa
menwerking met afdeling Ranst — op de 
jongste besUiursvergadering van afdeling 
Ranst werd besloten met Broechem — be
stuur dat was uitgenodigd door Ranst — nau
wer samen te werken in de toekomst Vol
gend jaar een VU-bal te Ranst zo worden 
we samen sterk 
DE ROELAND 

Hel plaatselijk VU blad dat alle maanden 
uitgezonderd in de vakantiemaanden ver
schijnt, en verdwijnt in alle Broechemse brie 
venbiissen schimt volgens hardnekkige ge
ruchten in moeilijkheden te verkeren Volgens 
sommige hardnekkige bronnen zou de verde
ling van dit blad in de toekomst O 75 fr per 
ex kosten om huis aan huis te worden be 
deeld, nu O 15 fr per ex Indien dit werkelijk 
het geval zou zijn, zijn wij gezien de hoae 
verdeiingskosten verplicht naar andere mid
delen uit te zien en zullen wij zelf brievenbe
steller moeten spelen Zo is het in ieder ge
val zeer gemakkelijk uw tegenstrever uit te 
schakelen, en het is /o gedaan met al die 
plaatselijke blaadje?,, Zo denken die heren 
maar zij dwalen Welkfe volksvertegenwoordi
ger zet zich hiervnoi (n_^iji de^e pnlsstijging 
— dat IS echte woeker t - te beletten ' 

EKEREN 
WENSEN 

Het afdelingsbestuur wenst alle leden en 
abonnenten een zalig kerstfeest en een qe-
|J^ ig nieuwjaar 
LEDENWERVING EN .< WIJ ..-ABONNEMENTEN 

Word lid of neem een abonnement op 
« W,j » Gelieve z,ch te wenden tot het se
kretariaat, Gees'-enspoor 72 te Ekeren tel 
41 04 41 Hartelijk welkom i 

HtlVüKSEIVI 
BESTUUR 

Dhr F Reniers heeft wegens verhuizing 
naar n andeie gemeente het vooizitterschap 
overgedragen aan dhr R Van Oveibeke Pro 
vmciale steei o- og Het bestuur wenst' hem 
van harte welkom 
HUWELIJK 

Op 8 december jl huwde de dochter van 
onze vooizitter We wensen het jonge paar 
veel sukses toe in het huwelijksleven Aan 
de ouders een welgemeend proficiat i Graag 
willen WIJ Van Overbeke Marije bedanken 
voor haar medewei king m de afdeling die 
we nu rullen moeten missen aangezien ze 
on^e gemeente verlaat 
DIA AVOND 

Op 26 januari om 20 u gaat in het Paro 
chiaal Cemrum Saunierlei een dia avond 
door Het is een toeristische reeks over 
Frankrijk en Zwitserland Inkom gratis 
SINT-NIKLAASFEEST 

Het bestuur dankt allen die ons StNiklaas-
teest mogelijk maakten 

DEURME 
KINDERKERSTFEEST 

Een groot kinderfeest wordt Ingericht op 
zondag 23 december De hoofdbrok van dit 
feest IS een voorstelling van « Pats » poppen-
spe Aanvang . 14 u 30 Na de voorstelling 
chokolademelk en koeken Aan dit kinder
feest IS eveneens een kleurwedstnjd verbon
den inschrijvingsgeld 20 fr Voor elk kind 
een verrassingspakketje De kleurwedstrijd-
tormulieren worden eerstdaags bezorgd In
schrijven bij Dedrie Erga de Waellaan 28 of 
in zaal « Trefpunt » (uiterlijk op 21 decem
ber). 

EINDEJAARSBAL 
WIJ richten een groot eindejaarsbal m : . Van 
ouJ naar nieuw « met het orkest • The 
Raindrops » Om de gezelligheid houden we 
de inschrijvingen beperkt tot 120 personen 
Vergeet dus zeker met tijdig in te schrijven 
bij . Hereygers Gustaaf, A Geenenlaan 14 
te 24 88 06 ; Theys Eugeen, Lackborslei 30o' 
tel. 24 71 24 ; café Trefpunt, Turnhoutsebaan 
28, tel. 24 08 40. 

LEDENHERNIEUWING 
Onze bestuursleden zijn bezig met de le-

denhernieuwmg Verwittig bij afwezigheid zo-
vee mogelijk uw huisgenoten Het betekent 
veel tijdwinst voor onze mensen Met dank 
bij voorbaat voor uw medewerking 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen Clem De Ranter 
Steymtr 85 (let op het nieuwe nummer) tel' 
27 72 78 en Fonne Crick Broydenborglaan 19 
tel 27 82 11 staan voor alle informatie tot uw 
dienst. 
BAL 

Heden avond groot VU-kerstbal in zaal 
• Macadammeke » Deuren 20 u 30 Orkest 
• Stonne Wauters » Deelname in de kosten 
50 fr. WIJ verwachten al onze Vlaamse Vrien-
den 
JAARVERGADERING 

In februari plannen we een gezellige leden
vergadering met spreker, eetmaal en dans 
Verdere inlichtingen volgen 

KONTICH 
VU-BAL 

De VU Kontich nodigt u allen hartelijk uit 
op haar eindejaarsbal op zaterdag 22 decem
ber, in zaal . Pronkenborg . Kontich Kazer
ne Orkest • combo . The Spiders .. Een 
gans werkteam waarborgt een prachtige zaal-
versiering, een stemmige bodega, een vlotte 
bediening, een reuzetombola met een stel 
grandiose prijzen en het wordt een enige 
avond. 

DEELNEMING 
Na een kortstondige ziekte overleed op 9 

december dhr Frans Storms, lid van onze 
afdeling en vader van ons KOO lid Liesbeth 
Storms Het bestuur en de afdeling betuigen 
de achtbare familie hierbij hun deelneming 

MERKSEM 
VUJO 

Vujo richt een amnestleaktie in op zaterdag 
22 december Rond de kerstdagen moet dat 
tot de harten der mensen spreken Bijeen
komst in het Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298 
te 14 u Wij rekenen op uw aller medewerking 

en WIJ verwachten ook andere Vujo-afdelin-
gen 

HUTSESPOT-FUIF 
Ingericht door Vujo-Merksem om onze arme 

kas te spijzen, en dit op 26 januari te 20 u 30 
in de zaal Vlaams Huis Tijl, Biedabaan 298 
Deelname in de onkosten • 30 fr Hou die 
datum vrij Het wordt een toffe avond 
KERSTFEEST 

Vergeet met dat het kerstfeest van de VU-
Merksem voor de kinderen en kleinkinderen 
van onze afdeling plaats heeft op zondag 30 

r e n ' L ^ ' ' 'l ' ' i ^ ' " '^'^ '"^ °°^ de oude 
ren die zich willen amuseren met de pret 
van onze kinderen zijn elkom , zij moeten 
het stellen met de plaatsen die bescrkbaar 

KA DO 
Indien gij met nieuwjaar een prachtig nut

tig en een heel jaar meegaand geschenk wilt 
geven aan iemand van uw vrienden kennis
sen of familieleden schenk hem dan een jaar
abonnement op » WIJ », het kost maar 350 fr 

SVnnent blijl'e" '"^ " ' ^ ''" '" ^ ° ' ^ ^ " ^ ^^^ 

MORTSEL 
LIDKAARTEN 1974 

Het Mortsels afdelingsbestuur en de wiik-
leiders danken alle Mortselse VU leden voor 
hun bijdrage en het zeer vlotte verloop dat 
deze « lidgeldenhernieuwing 1974 .. ken
merkt pok vei heugen wij ons, nu reeds tien
tallen nieuwe leden voor 1974 te mogen wel
kom heten bekroning van de eerste faze van 
onze ledenslag 1974. 

KONTAKTADRES 

Wenst u inlichtingen omtient onze VU-wer-
king of hebt u wel eens een moeilijkheid 
waarbij WIJ u misschien wel kunnen helpen i 
Zowel het afdelingssekretariaat Emiel Croes 
Steenakker 90 Mortsel tel 49 12 20 als het 
VU-arr sekretariaat Wim Claessens, Pastoor 
Deensstr 19, Mortsel, tel 55 39 09, staan 
steeds tot uw dienst 
KWISAVOND 

Vrijdag 18 januari in het St-Lodewijk-Cen-
trum (Diesqhemwijk) te 20 u , hopen wij een 
grote schaie onzer leden en . Wij «-lezers te 
kunnen ontmoeten op, en nodigen u hierbij 
reeds uit tot, onze afdelings-kwisavond U 
moet beslist geen kwisgrootmeester zijn ge
zien elke aanwezige zijn (haar) weet en kun
nen zal kunnen bijdragen in een van de . zaal-
groepen », waarbij hij (ziJ) wenst Ingeschakeld 
te worden Spanning en gezelligheid Prachtl. 
ge prijzen i 
BOODSCHAP 

Volksvert. Reimond Mattheijssens de VU-
gemeenteraadsleden en KOO, en het afde
lingsbestuur, wensen de Mortselse VU-leden, 
• WIJ -lezers en simpatisanten, aangename 
kerst- en eindejaarsfeestdagen, en vooral een 
zeer voorspoedig 1974 in beste gezondheid. 
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sociaal dienstbetoon 
BOB IVIAES, senator : 

Op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
EUGENE DE FACO, volksvertegenwoordiger : 
Op afspraak ten huize, Domenstr. 3, Essene, tel 09/ 
22.64.23 of 09/25.64.91. 

FRANS ADANG, federatie schepen : 

Elke zaterdag van 11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroekstr., 

St-Pieters-Leeuw, tel. 77.31.83. 

STAN PHILIPS, agglomeratie raadslid : 

JAN DE BERLANGEER, agglomeratie raadslid : 

•MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van 

Emiel De Smedt, J. De Brucqlaan 101. 

JEHE : alle zaterdagen, 11 tot 12 u., ten huize. De Smet 

de Nayerlaan 158, tel. 28.34.80. 

DE BRABANDER, agglomeratieraadslid : 

HAREN : dinsdag 18 dec, In Ons Huis, Verdunstr. 

JEF VALKENIERS, federatieschepen en burgemeester : 

SCHEPDAAL : elke maandag van 18 tot 19 u. en elke don

derdag van 10 tot 12 u. in het Gemeentehuis. 

VEURNE : 9 u., « De Beurs », Grote Markt. 

DIKSMUIDE : 10 u., Vlaams Huis, IJzerlaan. 

HOUTHULST : 11 u., bij gem. raadslid Martin Van Cleven, 
Terreststr. 8. 

KORTEMARK : 12 u.. Lusthof de Speie. 

S T " ^ ' ^^ "• ^ ° ' " " ^ ' • * ° ^ "^^ Arenberg », Moere-

ICHTEGEM : 13 u. 30, bij M. De Keyzer, Engelstr. 10. 
3e zaterdag van elke maand : 

WESTENDE : 9 u., « Casino .., Essex Scottishlaan 7. 

j MIDDELKERKE : 10 u., .. Were di ... de Smet de Nayerlaan 

ROKSEM : 11 u., bij schepen L. Vierstraete. 

BREDENE : 13 u. 30, bij K. Haeck, Driftweg 59. 

EERNEGEM : 12 u., « Riva-Venus .., Aartrijkestr. 

DE HAAN : 13 u., « Georgy's Club ... Kon. plein. 

TE OOSTENDE : 

Na telefonische afspraak, nr 059/79548 Van Iseghemlaan 3. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE ( A r r ) 

EIVÜEL VAN STEENKISTE, kamerlid : 
Ie zaterdag van elke maand : 

TONGEREN-MAASEIK ( A r r . ) 

SENATOR J. HARDY 

Elke zaterdag van 9 tot 13 u. en elke zondag van 9 tot 12 u., 
lan huis : Nieuwe Baan 2, Alt-Hoeselt, tel. 02 /32353 
SENATOR G. SLEGERS 
Elke tweede zaterdag van de maand : 

MAASEIK : café De Posthoorn, Bosstr. 3, 10 tot 10 u. 30, 
tel. 011/61408. 

DILSEN : café Metropole, Rijksweg 406, van 11 u. 30 tot 

12 u., tel. 011/59632. 
Elke derde zaterdag van de maand : 

BREE : café Cambrinus, Kloosterstr. 8, van 15 tot 15 u. 30, 

tel. 011/65809. 

GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 tot 
16 u. 30, tel. 011 ,'58466. 

Elke vierde zaterdag van de maand : 

KAULILLE : bij Gerard Vossen, Fonteinstr. 14, van 10 u. 30 
tot 11 u. 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER E. RASKIN 

Elke eerste maandag van de maand : 

TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaarmolenstr. 13, 13 tot 
13 u. 30, tel. 012/31092. 

BORGLOON : bij S. Wijnants, Graeth 1, 14 tot 14 u. 30 
tel. 012 /42128 
HOESELT : café ABC, Tongersebaan 3, 15 tot 15 u. 30, 
tel. 011/19233. 
ledere eerste zaterdag van de maand : 

Vf°^a ,1 '^^^^ Atlanta, Rijksweg 154, 9 u. 30 tot 10 u., 
tel. 011/67175. 
tel. 011/61408. 
MAASEIK : café De Posthoorn, Bosstr. 3, 10 u. 30 tot 11 u 
BREE : café Old Tom, Markt 4, 12 tot 12 u. 30 te! 011/ 
66590. 

nff^-.rJn!'}^ ^^" '''^®' Collegelaan 5. 13 tot 13 u 30, tel. 

ST-HUIBRECHTS-LILLE : bij E. Adriaens. Lmdslr. 13, 14 
tot 14 u. 30, tel. 011/43620. 

OVERPELT : bij R. Geussens, Dorpstr. 45, 15 tot 15 u. 30, 
tel. 011/40817. 

LOMMEL : bij mevr. Dsroo-Neven, Beemdstr., 16 tot IS 
u 30, tel. 011/40817 

HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, 17 tot 
17 u. 30, tel. 011/37578 
ledere maandag : 

AAN HUIS : Ursulastr. 1. Eigenbilzen, 16 tot 19 u., tel 
011/19454. 

PROVINCIERAADSLEDEN 

Mevr. DE ROO-NEVEN, Beemdstr., Lommei, tel. 011/ 40817. 
ledere dmsdag aan huis vanaf 20 u. 

L. DUCHATEAU, Tongersestwg, Hoesett, tel. 012/18188. 
Alle dagen aan huis van 9 tot 11 u. 

JAN PLAS, Collegelaan 5, Peer, tel. 011/30244. Alle dagen 
op afspraak. 

THEO SCHOOFS, Weg op Kessenich 8. Kinrooi. Alle dagen 
op afspraak, tel. 011/64413 

JEF VANDERHALLEN, J. Smeetslaan 54, Maasmechelen. 
tel. 011/67269. ledere zaterdag van 10 tot 12 u. aan huis. 
FR. VAN HOLLEBEKE, Kielenstr. 48, Tongeren. Tel. 012/ 
32524. ledere woensdag van 17 toj 19 u. aan huis. 
ANDERE ZITDAGEN 

J. CUPPENS, Zandbergstr. 22, Neeroeteren, tel. 011/64402. 
ledere eerste en derde dinsdag van de maand van 18 tot 
19 u. 

J. GABRIELS, Siemenstr. 28, Bree, tel. 011/66290. ledere 
maandag van 17 tot 19 u. 

vanTt^oM'2' i?""*"**'' ^^' ^^^'' *^'- °^^/30509, elke zondag 

J. LATINNE, Dambrugstr. 7, Bocholt, tel. 011/65372. ledera 
dinsdag van 17 tot 19 u. icucro 
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NIIEL 
KERSTFEEST 

Op 23 december te 18 u. verwachten we 
onze jongeren op het sekretariaat, Antwerp-
sestr 186. Er wordt gezorgd voor een fijn 
feestmaal en een gezellige Vujo-sfeer. Deel
name in de kosten : 80 fr. Schrijf vlug in bij 
Joost Vandendriessche, Dorpstr. 48. Allen 
daarheen. 
DIENSTBETOON 

IVIensen met problemen kunnen terecht op 
het sekretariaat, Antwerpsestr. 186, waar 3ui-
do Michiels, Frans De Meulemeester en Jos 
De Koek ter beschikking zijn elke vrijdag 
vanaf 20 u. i 

BRABANT 

ATTENRODEWEVER 

BAL 
3e Vlaams bal op 2 februari te Attenrode 

in de zaal « 't Hageland », Meenseistr. 1, van
af 2 Ou. 30. Tijdens een korte plechtigheid 
vlaginhuldiging in tegenwoordigheid van par
tijvoorzitter Fr. Van der Eist. Afdelingen met 
eigen vlag worden verwacht evenals alle le
den, vrienden en simpatisanten. 

KAPELLE O/D BOS 
DANK 

De afdeling Kapelle O/D Bos, Nieuwenrode 
en Ramsdonk dankt gemeend de afdelingen, 
mandatarissen en simpatisanten die aanwezitj 
waren op het afdelingsbal van zaterdag 15 ds-
cember en op deze manier meegewerkt heb
ben tot het welslagen van deze festiviteit in 
het gewest Noord. 

LEUVEN (Arr.) 

OUDERDOiVISDEKENS 
De ouderdomsdekens van de VU in het arr. 

Leuven zijn nu gekend ! Zij zullen persoonlijk 
worden uitgenodigd op het jubileumdansfeest 
van 12 januari, waar zij in een speciale hulde 
zullen betrokken worden. Hun namen houden 
we nog even geheim. 
JUBILEUMTOMBOLA 

We heeft nog prijzen voor de tombola van 
12 januari ? Neem vlug kontakt met A. Van 
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo. Wij 
zullen er u zeer dankbaar voor zijn I 
AKTIE 10 -f 1 

De aktie 10 -f 1 in verband met de leden
slag komt nu op gang. Maak er werk van, het 
Is de moeite waard. Vergeet er intussen uw 
abonnementenslag niet bij. Wij weten dat 
het soms zwaar is, maar wij weten eveneens 
dat we kunnen rekenen op ons kader, dat ons 
nooit in de steek liet. 
KALENDIR 
7 januari : arr. bestuur. 
12 i.-inuari : arr. bal. 
19 'Rnuari • bal, afd. Oud-Heverlee. 
21 januari . arr. bestuur. 

IV!0-,-iMoïtDE 

GELUKWENSEN 
U I ;i:ilie Van de Weyer werd In het ver-

le:'- '."aar getroffen door het noodlot. Het 
ws... dan ook tijd, dat er bij deze mensen 
ook eens wat plezierigs te beleven viel. Sa
men men hen zijn we dan ook verheugd om 
de cjebüorte van een kleine Dirk bij Dirk en 
Jet "Van de Weyer-Verheyden en wij hopen 
dat deze jongste spruit zal opgroeien tot een 
waardig Vlaams-nationalist zoals zijn groot
vader zaliger en zijn vader, die thans VU-sche-
pen is van Molenstede. Onze oprechte geluk
wensen gaan naar de ouders en beide fami
lies. 
BREUGELFEEST 

Zaterdag 1 december kwamen een 120-tal 
VU-leden van Molenstede naar het Berken
hof om er te feesten op zijn Breugeliaans. Het 
werd een denderende feestelijke avond om 
nooit te vergeten. Kilo's pensen, gebraad, 
tientallen stukken vlaai en liters rijstpap wer
den verorberd, waarna tot even voor de fatale 
3 uur in de morgen werd gedanst en gezon
gen waarbij horen en zien vergingen. Het 
féést werd opgeluisterd door de aanwezig
heid van sen. Vandezande, de arr. sekr. Fr. 
Vanden Eynde en de arr. propagandaleider 
W. Somers. De Leuvense senator riep in een 
korte toespraak op tot medewerking om zijn 
dekreet ter vernederlandsing van het be
drijfsleven in Vlaanderen, te doen naleven, 
wat op een daverend applaus werd begroet. 
Het feest van dit jaar overtrof wat betreft 
sukses dat van 1972 vv̂ at toch reeds als bui
tengewoon werd beschouvi/d. Op 1 december 
werd aangetoond, dat ook in een minder grote 
gemeente de VU zeer sterk kan worden. 

Ziekenfonds 
BRABANTIA 

vu arr. LEUVEN 

20 JAAR VOLKSUNIE 

JUBILEUMDANSFEEST 
ZATERDAG 12 JANUARI om 20 u. 30 

SALONS GEORGES Hogeschoolplein Leuven 

met THE LORDS en gast GIEDON 

GEBOORTE 

Op 4 december kwam er een dochtertje 
Katleen bij Willy Vandycke en Monique Ma-
hieu. Onze hartelijkste gelukwensen. 

Toegang 60 fr. Voorverkoop 50 fr. 

ST-KATERINALOIVIBEEK 
EINDEJAARSFUIF 

Oo de laatste dag van het jaar, 31-12-73, 
om 20 u. in de feestzaal Uilenspiegel, Kerk-
str. 24. Samen op de dansvloer met de Vujo ! 
Jong en oud, allen van harte welkom. Inkom 
gratis ! 

OOST-
VLAANDEREN 

OVERUSE 
ZITDAGEN VLAAMSE ZIEKENKAS 

Volgende zitdagen hebben plaats : Malei-
zen : zaterdag 29. Langeweg 32, 10 tot 12 u. : 
Eizer : zaterdag 29 in café op de Grens (De-
seesl. 20 tot 21 u. 

PEUTIE 
BAL ,, ,, 

Een warme oproep voor het eerste Volks
uniebal dat plaats grijpt op zaterdag 19 janua
ri in de zaal Monty. Orkest : Bert Minten. 
Deuren ; 20 u. 30. 

kinderen van Merelbeke worden hartelijk uit
genodigd. Onze gehandikapte en veraf-wo-
nende kinderen worden afgehaald en huistoe 
gereden (gewoon bellen naar nr 30.78.99 
Georges Van Gysegem). 

AALST (Arr.) 
MEDEDELINGSBLAD 

Een speciaal nummer van het « Medede
lingsblad » wordt deze week aan alle hoofd-
leden van het arrondissement gestuurd. Wie 
geen nummer zou ontvangen hebben, gelieve 
dit te melden aan Willy Cobbaut, Bosstr. 2, 
9391 Baardegem. Tel. 052/35452. De vergis
sing kan dan onmiddellijk ongedaan gemaakt 
worden. 
LEDEN 1974 

Verschillende afdelingen hebben reeds af
gerekend i.v.m. de ledenhernieuwing voor 
1974. De anderen doen dit vóór 31 december. 
Wij rekenen op u. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
DIENSTBETOON 

Elke 2de dinsdag ; dr Anciaux, volksvert. 
en Mon Schepers, federatieraadslid. 

Elke 4de dinsdag ; Theo Pauwels, prov 
raa. '•'•' en Jules Vancauwenbergb.jQeTieente-
raadslid i \g- •^-

GENT-EEKLO CArr) 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BUREELUREN EN ZITDAGEN 

Sekretariaat: Keizer Karelstr. 80, 9000 Gent, 
tel. 09/23.52.27 : dagelijks van 9 tot 12 u- 30 
en van 14 tot 16 u. ; vrijdag tot 19 u. : zater
dag tot 12 u. 

Merelbeke : Hundelgemsestwg 359, tel. 
09/30.79.09, dinsdag van 14 tot 15 u. 

Wetteren : De Klokke, Kon. Astridlaan 37, 
tel. 09/69.28.81, woensdag van 14 tot 15 u. 

Dendermonde : Den Ommeganck, Grote 
Markt 18, tel. 052/225.94, woensdag van 16 
tot 17 u. 

Nevele : Gyriel Buyssestraat 2, donderdag 
van 14 tot 15 u. 

Zomergem : Markt 20, tel. 09/72-71.37, 
donderdag van 15 u. 30 tot 16 u. 30. 

Voorzien te Deinze. Drongen. Mariakerke 
en Wondelgem. 

GENT 
OUDEJAARSAVONDBAL 

Jagerskapel Gent vzw en Vlaams Huis Roe
land nodigen .l ie vrienden en simpatisanten 
uit op hun traditioneel oudejaarsavondbal op 
31 december te 21 u. in Vlaams Huis - Roe
land », Korte Kruisstr. 3 te Gent. Inkomprijs : 
50 fr. Orkest « The Bats met Roy Andy ». 
FINANCIËLE OPROEP 

Het visfestijn en het St-Niklaasfeest is 
voor de kas een zware financiële aderlating 
geweest. De leden en simpatisanten worden 
verzocht een vrijwillige bijdrage te laten ge-
vyorden op rek. nr 440-0673221-97 bij de Kre
dietbank. Kouter, Gent (PR 235.62). Of per
soonlijk bij de penningmeester : Ward De 
Schrijver, Twaalfkameren 80, Gent, tel. 
25.31.62. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
. HOREN, ZIEN EN SPREKEN » 

Deze week verschijnt in alle brievenbussen 
van Heusden en Destelbergen het vierde 
nummer van ons tijdschrift •• Horen, Zien en 
Spreken •>. Volgende maand starten we dan 
met onze 5de jaargang. 
ZEER GESLAAGD BAL 

Het vijfde bal van onze afdeling, vorige 
maand, in zaal Admiraal te Destelbergen is 
het beste geweest van de vijf. Een stemmige 
zaal, een prachtig orkest en veel volk. Meer 
dan 350 mensen. Wat moet je nog meer heb
ben ! 
dag ten huize van Koen van Meenen, Neder-

MOORSEL 

KERSTFEEST 

Het kerstfeest van de afdeling heeft plaats 
op zaterdag 29 december te 15 u. in de zaal 
Breugel (ingang opzij). Op het programma : 
koffie, koeken, geschenken voor de kinderen, 
toespraak door bestuurslid Piet Heymans, 
een tombola voor de leden en de dia-reeks 
« De Denderroute » van Renaat Meert en 
Willy Cobbaut. 

ST-NIKLAAS 

6de NACHT VAN EUROPA 

Het vu-bal in het Waasland. Zaterdag 2 
februari 1971 te 21 u. met Ingriani en de 
Romanos (in de grote zaal) en de Drive-in 
show (20 u., in de hall) met de mobiele dis-
koteek van « Het Vrije Waasland », Toegangs-
kaarten bij alle bestuursleden en mandataris
sen of tel. arr. sekr (03)76.51.30, Verdurmen-
str. 6, St-Niklaas. 

VRASENE 

BAL 

Heden 22 december te 20 u. 15 geeft 
de Ammedee Verbruggenkring haar jaarlijks 
dansfeest In de Parochiekring, Kerkstr. Or
kest : Combo « Vidi Andrews » o.l.v. André 
Verstiggel. 

WEST-
VLAANDEREN 

MERELBEKE 
WIND IN DE ZEILEN 

Het Sint Niklaasfeest van de Bond der 
Vlaamse gepensioneerden op 11 december 
kende een daverend sukses. De datum voor 
dit feest was reeds voor weken vastgelegd. 
Nu achtten tv^ee bestuursleden van een an
dere bond van gepensioneerden het goed het 
feest van hun bond te verleggen op bewuste 
woord op dit kleinmenselijk gedoe kwam van 
onze gepensioneerden zelf, die spijts het bar 
slechte weder zorgden voor een volle zaal 
(precies 119 aanwezigen) en een feestelijke 
familiale stemming. 

Twee beschouwingen. Ten eerste : de 
Vlaamse bond voor gepensioneerden is te
gen niemand gericht en beijvert zich (met 
sukses) om een beetje zon en vreugde te 
brengen bij de mensen van de derde leeftijd. 
Wat is daar nu verkeerd aan ? Ten tweede : 
laat ons liever begrip en respekt opbrengen 
voor elkanders werking. Dat ware verstan
diger. En misschien ook wel kristelijker, om 
het met een woord te zeggen dat bepaalde 
mensen zo graag gebruiken... en misbruiken 
DRIEKONINGENFEEST 

Op 5 januari 1974 viert onze afdeling haar 
traditioneel Driekoningenfeest in de zaal van 
de Sint-Pieterskring. Poppenteater Nele. Alle 

BLANKENBERGE 

JAARLIJKSE FEESTAVOND 

Dat het bestuur van onze plaatselijke afde
ling niet bij de pakken blijft zitten en maar 
steeds het er weet op aan te leggen onze le
den bijeen te brengen bewijzen alweer de 
twee fameuze prestaties van de laatste week. 
Nadat wij met een bomvolle autocar hadden 
deelgenomen aan de suksesvolle VU-meeting 
te Brugge waren verleden vrijdag de ruime 
zalen van het Hotel Leopold II tot in de nok-
jes gevuld om onze talrijke leden en hun da
mes te vergasten op een kosteloos aangebo
den zwijntjeskermis. Meerdere mandatarissen 
uit het gewest o.w. volksvert. P. Leys en sen. 
Van In, alsmede een sterke vertegenwoordi
ging van het arr. bestuur onder de leiding van 
voorz. Goethals, waren met hun Blankenberg-
se vrienden komen verbroederen. Ook vele 
leden van de plaatselijke afdeling van het 
Vlaamse Verbond voor Gepensioneerden, met 
aan hun hoofd voorzitter Fr. Pulinckx, waren 
van de partij. Na een lekker glaasje aperitief 
werden de rijkgevulde vleesschoteis. klaar
gemaakt door de vrienden Miei Duysters en 
J Roelof, aangesproken en met veel smaak 
naar binnen gespeeld. Ons plaatselijk ge
meenteraadslid Jef Fryns had vooraf alle 
aanwezigen hartelijk welkom geheten en 
hun een zeer aangename avond toegewenst. 
Nadat de lekkere vleeshapjes waren naar 
binnen gespeeld werden we nog eens onder 
stoom gezet met een gloedvolle toespraak 
van ons bestuurslid Pol Dessein. Ook volks
vert. Leys en Van In staken, op hun beurt, 
nog eens alle aanwezigen een hart onder de 
riem. Dan werd de eerste vermenigvuldigings
dans ingezet door onze pi. voorz. Raf Ponjaert 
en de dansvloer bleef, tot in de vroege uur
tjes, volledig bezet. De leute en het vermaak 
waren niet uit de lucht. Een prachtige tombo
la, waarin we de meesterlijke hand zagen van 
H. Van Ryssel maakte nog veel gelukkigen. 
Kortom een avond om niet te vergeten en 
welke weerom mag meetellen in onze analen. 
Ware er niet dat fameuze stormweder ge
weest, de zo ruime en prachtige zalen van de 
Leopold II waren zeker te klein geweest. Wat 
bewijst dat onze afdeling de wind in de zei
len heeft. 

HARELBEKE 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Iedereen is welkom, inlichtingen en in
schrijving bij R. Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, tel 701.61 

HOUTHULST 
DIENSTBETOON 

We herinneren er onze leden aan dat Miei 
Vansteenkiste elke eerste zaterdag van de 
maand bij Martin Van Cleven zitdag houdt 
en wel om 12 u. 

EERNEGEM 

VUJO T-DANSANT 

ICHTEGEM 

GEBOORTE 

Op 1 december bracht de ooievaar een 
dochtertje Els bij Rudi Vanhooren en Viviane 
Bolle. Onze beste gelukwensen. 

lEPER 

PAPIERSLAG 

Begin november werd de tweede lading 
oud papier van de hand gedaan. Een trans-
aktie die een welkome duit in onze afdelings-
kas deed terechtkomen. De papierslag gaat 
uiteraard verder. Wie oud papier kwijt wil 
hoeft dus alleen maar een van onze bestuurs
leden te verwittigen. Wij zorgen dan voor de 
rest. Alvast bedankt ! 
KERSTFEESTJE VVI 

Het kerstfeest van de VVI gaat door op 
morgen 23 december in het jeugdstadion om 
15 u. De kerstman belooft een bijzonder leuk 
geschenk aan alle kinderen (tot 10 jaar) die 
tijdig ingeschreven vyerden. Iedereen hartelijk 
welkom I 

IZEGEM 
AKTIVITEITENKALENDER 
25 januari : lesvoordracht Dosfelinstituut door 
Walter Luyten over « De Vlaamse beweging ». 
8 februari :ontmoetingsavond met VU en 

Vujo. 
22 februari : lesvoordracht Dosfelinstituut 
door letterkundige Valere Depauw over « De 
Bretoenen ». 
22 maart : lesvoordracht Dosfelinstituut door 
Erik Vandewalle over « Frans Vlaanderen ». 
11 mei : jaarlijks VU-bal « Springtij ». 

teater Janus komt groot en klein vermaken. 
Aan iedereen wordt een vieruurtje met boter
koeken, koffie of chocolademelk aangeboden. 
Kinderen onder de 12 jaar krijgen een ge
schenk. Bovenzaal lokaal 1302. Boven de 12 
jaar betaalt men 30 fr. bijdrage, onder de 12 
jaar 40 fr. Het is aangewezen vooraf In M 
schrijven bij de lokaalhouder 1302. 

MIDDELKERKE-WILSKERKE 

KINDERFEEST 

Niet te vergeten dat onze afdeling, In »a-
menwerking met de « Nelekring » een klndor-
feest inricht op zondag 26 december om 15 
u. Buiten snoep Is er voor onze kinderen ook 
film voorzien. 

OOSTENDEVEURNE-DIKSMUIDE (Arr.) 

ARR. RAAD 

Wij deelden u vorige week mee dat M. 
Schiltz en E. Raskin wensten kennis te mak«n 
met ons arr. De vergadering werd met één 
dag uitgesteld en zal doorgaan op 19 februari 
in het hotel Ten Putte te Gistel. Uitnodigingen 
volgen nog, doch houd a.u.b. deze datum 
vrij. 
DE WEST 

Het is met voldoening dat wij vaststellen 
dat er heel v^at bestuursleden eindelijk de 
stap gezet hebben om daadwerkelijk mee te 
helpen ! De resultaten bleven dan ook niet 
uit en we danken allen van harte voor het 
bereikte resultaat. 

Nu komt het erop aan dat ook zij die nog 
passief bleven zich inschakelen en zo halert 
we tegen 15 maart onze streef norm. 
DIENSTBETOON 

Kamerlid Emiel Van Steenkiste houdt elk* 
derde zaterdag voormiddag zitdag in de Rlva-
Venus Aardrijksestr. te Eernegem om 11.30 U. 
Om 12.15 u. De Haan in « De Torre » Mem-
linclaan. Om 12 u. 45 te Bredene bl) Kamlel 
Haeck, Driftweg 59. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag : vandaag zaterdag 22 decem
ber. Adres : Coudyzer Maurits, Magdale-
nastraat 75, van 10 tot 11 uur. Afgevaardigde: 
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108, bij wie men 
alle inlichtingen kan verkrijgen. 
DIENSTBETOON 

Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 (n« 
18.30 u.). 

Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108 ('e vo«^ 
middags). 
DANK 

Het arr. bestuur dankt zeer hartelijk de 11f 
leden die mee naar Brugge trokken, om er de 
prov. VU-meeting tot een sukses te helpen 
maken. Onze tegenstrevers weten het nu al i 
de VU-basis is aktiever dan ooit I 

KLEMSKERKE 
LEDENHERNIEUWING 

De bestuursleden komen eerstdaags de 
lidkaarten aanbieden (hoofdlid 100 fr., bijlid 
50 fr.). Daar ze over weinig tijd beschikken 
wordt gevraagd, het geld gereed te leggen 
of te storten op PR 414831 van Noël Mahieu. 
Dank bij voorbaat. 
TENTOONSTELLING 

Onze vriend, kunstschilder Piet Van den 
Buys, stelt zijn werk tentoon in de kunstgale
rij «Malegijs », Koningsweg 53 te De Haan. 
Warm aanbevolen. 

KOEKELARE-LEKE 
EEN WOORD VAN DANK 

Het afdelingsbestuur dankt langs deze weg 
om de vele vrienden van Koekelare zelf, doch 
ook van de andere afdelingen, die van ons 
jaarlijks bal een groot sukses gemaakt heb
ben. Tot volgend jaar. Dank u meteen aan de 
acht nieuwe leden voor De West die onze 
rangen vervoegd hebben. 
LEDENHERNIEUWING 

Deze weken zullen onze bestuursleden hun 
toernee doen met de lidkaarten voor 1974. 
We hopen dat u ze goed zult ontvangen. Spe
ciaal doen we een oproep om het aantal leden 
in Leke uit te breiden, zodat daar een eigen 
afdeling kan tot stand komen. 

KOKSIJDE 
NIET DE OOIEVAAR... 

Maar Sinterklaas kwam bij onze pen
ningmeester Jef Deman-Vandewoude en 
bracht er een flinke zoon en stamhouder Ludo. 
OUDVLAAMSE KERSTNACHT 

Opnieuw heeft de Ourivlvaamse Kerstnacht
viering plaats, inaericht door de heemkring 
« Bachten de Kuoe » om 23 u. 50 in het lan
delijk kerkje van Booitshoeke. Kerkgangers 
worden verwacht in ouderwetse klederdracht. 
Aanbevolen aan onze leden. 
DIENSTBETOON 

We vestigen er de aandacht op dat het 
dienstbetoon van Miei Vansteenkiste op de 
1ste zaterdag doorgaat en wel om 9 u: in 
restaurant de Beurs, Veurne. Dus hiermee 
zijn alle misverstanden opgeruimd. 

Onze jongeren richten een eigen <• T-Dan-
sant » in op zaterdag 22 december te 20 u. 
30 in zaal Riva-Venus. Diskobar « FRA » van 
Aartrijke. 

GISTELSNAASKERKE 

BODEDIENST WEST 
Voor onze stad wordt de bodedienst voor 

De West thans waargenomen door Annemie 
Zwaenepoel, P. Bortierlaan 27. Nieuwe leden 
kunnen zich ook bij haar wenden. 

KORTRIJK 
DIENSTBETOON 

ledere maandagavond van 17 u. 30 tot 19 u. 
kan volksvert. Luk Vansteenkiste bereikt wor
den evenals sen. F. Blanquaert van 18 tot 20 
u. in lokaa' 1302. Fiskale problemen kunnen 
voorgelegd aan W. Vandewatteyne. elke laat
ste zaterdaa van de maand van 10 tot 11 u. 
(» 1302 «]."Mevr. L. Van Landuyt-Comeyne, 
prov. raarislid. is te spreken elke eerste za-
datum, met de nobele bedoeling de aktivivteit 
van onze mensen lam te leggen. Het ant-
terdag van de maand van 17 tot 19 u. bij haar 
thuis. Gemeenteraadslid J. De Schaeomeester 
elke vriidag vanaf 18 u. en R. Vandewatteyne, 
prov. raadslid elke woensdag vanaf 20 u. ten 
huize. 
OUDEJAARSAVOND 

Wij vieren samen het oudejaarsavondfeest 
in ons lokaal « 1302 » te Kortrijk. Inschrijven 
bij lokaalhouder Lucien. Deelname in de kos
ten : 300 fr. (kocktail. souper met wijn, dienst 
inbegrepen), 
KERSTFEEST 

Morgen zondag 23 december om 14 u. 30 
hef^ft de vrouwenafdeling VU-KortrIjk-Heuie 
het genoegen, u uit te nodigen op het jaar
lijks kerstfeest voor de kinderen. Het poppen 

OOSTENDEZANDVOORDE 
GEBOORTE 

Op 5 december werd Peter Desmedt geijo-
ren, zoon van Gabriel en Monika Vandekerck-
hove. Onze beste gelukwensen. 

PRPERINGE 
HET VLAAMSE KRUIS 

Zeer binnenkort zal in onze stad worden 
overgegaan tot de oprichting van een kern 
van « Het Vlaamse Kruis » en de inrichting 
van een kursus «Eerste Hulp bij Ongevallen». 

ROESELARE 
DIENSTBETOON 

Mik Babyion, Westlaan 145 (202.08) : elke 
maandag van 17 tot 18 u. ; gemeenteraadsle
den Patriek Allewaert, Ooststr. 46 (214.73) : 
Annie Pottie-Kindt, Kasteeldreef 2 (241.68) ; 
Victor Vangheluwe, Begoniastr. 14 (267.85) ; 
Pier Walleghem, leperstr. 226 (267.10) ; allen 
op afspraak ; KOO-leden : Lut Vanmoerkerke-
Vermeersch. Begoniastr. 18 (226.63) en Hu-
bert Vandenbunder. Hof van 't Henneke 12 
(239.88). allen op afspraak. 

WERVIK 
TWEEKLAZEN ENEN ECHTEN... 

Zo zong Walter Debuck in het door de 
Vlaamse TV uitgezonden toneelstuk « Para-
dijsvogels ». Deze troebadoer zal wel nooit 
beseft hebben hoe aktueel hij was. Op zater. 
dag 1 december 11. bracht een officieel uitge
nodigde Sint een bezoek aan Wervik. Dat zal 
de " echten » geweest zijn. Op uitnodiging 
van de VU bracht de heilige man een huis
bezoek bij een goede 50 kinderen. Dit zal 
dan geen « echte » geweest zijn, want het 
Wervikse « Weekbode » orakel schrijft over 
een politieke Sint wiens baard niet zo zacht 
was als die van de « officiële ». Wij wisten 
niet dat dit joernalistje een baardtaster was. 
Verder doet hij den volke kond dat de laatst
genoemde Sint slechts huisbezoeken bracht 
bij mensen van een bepaalde politieke strek
king (lees VU). Foei I Een heilig man maakt 
geen onderscheid zoals een eerlijk joernalist 
geen leugens schrijft. Nog één bijzonderheid: 
He - officiële » niet politieke (haha !) Sint 
kwam op kosten van alle Wervikanen (ook de 
VU-kiezers betalen belasting). De tweede 
kostte aan de gemeenschap geen rooie duit. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, St-Maartensplein, n« 
18 u. 30 ,^ , ^, 
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108 (hoek « no-
rida "). 's voormiddags. 
GEEN PLAATS MEER... 

om uw oud en ander papier te bergen 7 
Geef het aan de VU I Een seintje aan een der 
bestuursleden en u wordt bevrijd van een 
last. die voor ons een steun betekent. 
ZIEKENFONDS . WEST-FLANDRIA » 

Volgende zitdag : zaterdag 22 december 
van 10 tot 11 u. bij Coudyzer Maurits, Magda-
lenastr. 75. Agevaardigde : Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108. 

ZARREN-WERKEN 
HUTSEPOT 

Trots bar slecht weer en woest stormge-
weld kregen wij meer dan veertig leden te-
samen rond onze uitstekende hutsepot. We 
zullen maar niet verklappen hoeveel kgr wor
sten er verorberd werden I Hartelijk dank 
aan alle medewerkers. 
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LIMBURG 

EIGENBILZEN 

LEDENFEEST 
Zaterdag 26 januari e k om 20 u in de ge

meentezaal groots ledenfeest met souper. 
Jozef Olaerts, volksvert, is de gastspreker 

GELLIK 
VOLKSVERGADERING 

Op zaterdag 29 december om 20 u zal in 
zaal « Geraerts » Houterstraat, een voor
lichtingsvergadering georganiseerd worden, 
met als sprekers Frank Joris gemeente
raadslid over « Plaatselijke politiek » en 
Evrard Raskin volksvert, over « De VU in 
het offensief •• 

Alle leden en simpatisanten uit het kanton 
Bilzen zijn op hun post a u b. ' 

HELCHTEREN 

AFDELING 
Het VU bestuur van Afdeling Houthalen 

heeft nu een afdeling gevormd met Helchte-
ren en is hard aan het weik om nog voor 
1 januari alle leden in deze gemeente te 
hernieuwen 

HOESELT 

AFDELINGSBAL 
In zaal « Boshut » (Alt-Hoeselt) op zater

dag 2 februari om 20 u 

HOUTHALEN 

AFDELINGSBAL 
Het jongste bal van de afdeling mag ge

slaagd genoemd worden Meer dan 120 leden 
en simpatisanten hebben de glaasjes geheven 
op een nieuwe toekomst met de VU 

MAASEIK 

LIDKAARTEN 1974 
Onze bestuursleden zullen zich bij de leden 

aanbieden met de lidkaarten voor het jaar 
1973 Wie brengt een of meer nieuwe leden 
bij ' 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 19 januari om 20 u in zaal Thier-
brau te Kessenich 

PEER 

DIENSTBETOON 
De zitdag van volksvert Raskin heeft plaats 

elk eerste zaterdag van 13 tot 13 u 30, ten 
huize van prov raadslid Jan Plas, Kollegelaan 
5 U kunt ook terecht bij gemeenteraadslid 
Jef Rinckens, Markt 16 gemeenteraadslid Jef 
Ivens, Herisstr 9 en KOO-lid Jaak Knevels, 
Lindedorp 38 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 

ARR BESTUUR 
Zal vergaderen op 10 januari e k om 20 u 

ARR RAAD 
Een zeer belangrijke arr raad zal gehouden 

worden op maandag 14 januari om 19 u 30 
Een delegatie van het Partijbestuur zal de 
politieke en organisatorische problemen in 
ons arr met de afgevaardigden van de afde
lingen bespreken ledereen dus op post voor 
deze dialoog tussen top en basis ' 

zoekertjes 

Meisje 18 jaar techn. middelb. beëindigd, 
dactylo ned zoekt betrekking Westrand Brus
sel Kontakt via Albrecht de Schrijver, Ni-
noofsesteenweg 515, 1711 Itterbeek, tel 02/ 
21 19 08. — R 164 

Een overtuigd Vlaming uit de streek rond 
Brussel zoekt gelegenheid voor alle schil
der- en behangwerken en vloerbedekking 
Zw tot R De Craen, Kongresstr 53 te Brus 
sel, 02/17.9218. — R 122 

Wie bezorgt me de adressen van Vlaams-
gezinde kafe's te Brussel en omgeving ' 
Onkosten worden vergoed Schrijven tand-

technieker CJ Van der Kleyn, Veiligheids-
straat 43, 1080 Brussel — R 163 

vlaams aktiekomitee duitsland 
v.a.d. : 

In maart 1973 hebben enkele mensen te 
Bensberg, dicht bIj Keulen, de koppen bij 
mekaar gestoken om eens van gedachten te 
v/isselen over verscheidene diskriminaiies 
die de Vlamingen hier m Duitsland onder
gaan Na enkele positieve vergaderingen is 
het VAD dan gestart met een organisatieko-
mitee bestaande uit 15 leden en pluralistisch 
samengesteld 

Eerste punt op het programma was natuur
lijk doelstellingen formuleren Deze doelstel
lingen zijn de volgende 

1) Het vreedzaam naast mekaar bestaan van 
de verschillende Belgische taalgemeen
schappen in het buitenland maar dit op 
voet van gelijkheid 

2) Het opkomen voor de rechtzetting van 
gebeurlijke mistoestanden en diskrimma-
tles 

3) De Vlamingen ertoe aanzetten meer zelf-
lespekt op te brengen voor hun taal en 
kuituur 

4) Door de nodige informatie en kontakten 
de Duitsers de mogelijkheid geven zich 
een juist beeld te vormen van het Vlaam
se volk en zijn kuituur. 

5J Trachten een positieve dialoog tussen 
Walen en Vlamingen tot stand te bren
gen en aldus een gunstig klimaat te 
scheppen 

6) Het verdedigen van de Vlamingen m zo
ver hun taal een hinderpaal zou vormen 
voor hun beroepsbelangen. 

Tweede punt was het ronselen van leden. 
Daarvoor was ook het organisatlekomitea 
verantwoordelijk In 't begin stonden enke
len nogal skeptisch tegenover het woord 
« aktie ». Die mensen dachten aan revolutie, 
opstootjes en dies mees. Na hen overtuigd 
te hebben dat we alleen maar opkwamen om 
onze primaire rechten op te eisen, liep het 
ledenaantal steeds maar hoger op. Op dit 
ogenblik zijn het er ongeveer 120. 

Vele mensen m België denken als ze over 
Duitsland horen praten dat daar alleen mili
tairen gestationeerd zijn. Niks Is minder 
waar Er zijn daar ook burgers, in mooie 
termen noemt men dat burgerlijk personeel 
gehecht bij de Belgische Strijdkrachten in 
Duitsland Dit zijn voor het grootste gedeel
te leraars 't Is vooral bij de leraars dat die 
verschillende diskrimmaties het sterkst wer
den aangevoeld Wij willen nu ook met be
weren dat onze Vlaamse beroepsmilitaiien 
dit met aanvoelen maar gewoonlijk worden 
die genoeg onder druk geplaatst met bedrei
ging van mutatie naar België of ontslag uit 
het leger 

De eerste stencil die we einde februari 
1973 uitgegeven hebben, toen er in feite 
nog geen organisatiekomitee was, handelde 
over de taaitoestanden in het leger en bij 
de rijkswacht Daarin zag men reeds een 
grote diskriminatie qua aanstellingen tussen 
Vlamingen en Walen Dit feit deed reeds 
genoeg stof opwaaien m legerkringen om 
ons te doen « volharden in het boze » 

De tweede stencil behandelde dan in't kort 
enkele diskriminaties op taalgebied en droeg 
als veelzeggende titel « Frans taalimpena-
lisme ' Wel Vlaming, U zit er midden m ' » 
In hogere legerkringen sloeg men in paniek 
want onderaan stond er als verantwoorde
lijke uitgever VAD-Bensberg Wie dit was 
of welke personen er achter die enkele 
woorden schuil gingen, moest men maar 
raden 

Wij zoeken nog 3 DAMES met eigen wagen 
voor vrije vertegenwoordiging 
van KERSTVERSIERING 

VOOR • 
1 BRUSSEL en Vlaams Brabant 
2 Limburg (en Luik) 
3 Henegouwen 

Bezoeken aan Elektro-winkels, speelgoedwinkels enz 
Seizoen Maart tot September — Vrije uurrooster. 
Goede bijverdienste — Prettig artikel 

Voorstellen 
VOSKE-IMPORT 
Amaat De Vos 
Bekstraat, 10, 9700 OUDENAARDE 
Tel. 055/326.21 

engij 
Onze volgende stencil gaf de namen . p-

kend van het organisatiekomitee Toen adem
de men m legerkringen wat vrijer 

Onze eerste voordracht werd gepland ^n 
Willy Kuijpers volksvertegenwoordiger van 
de VU, werd uitgenodigd Hij kwam spreken 
over de splijtzwam Brussel We konden wer
kelijk geen beter onderwerp kiezen want 
ook hier voelen wij ons zo gediskrimineerd 
lijk de Vlamingen te Brussel (vb, op de in
firmerie van het KA te Bensberg worden we 
nog steeds behandeld als tweederangsbur
gers In de week end Frans spreken om uw 
geneesmiddelen te halen of afdruipen Zelfs 
de plaatskommandant (bedoeld is hier de 
kolonel) kan er niks aan verhelpen Zoals 
u ziet regenschermpolitiek laat ons a u b. 
gerust met zo n zaken Bensberg is toch 
tweetalig tussen haakjes m 't voordeel van 
de Walen De Vlamingen maken hier voor 
80 % deel uit van de Belgische bevolking). 

Onze stencils groeiden aan tot een maand
blad getiteld « En toch » Deze maand ver
schijnt reeds het vijfde nummer 

Zaterdag 15 december 1973 ging onze eer
ste VAD-fuif door te Bensberg In de « Ba
rok » Eindelijk kunnen we ons als Vlamingen 
eens goed thuisvoelen In Duitsland Alle Vla
mingen van welke politieke strekking ook, 
leden of met leden hebben samen met het 
organisatiekomitee deze bijeenkomst doen 
slagen en ons een hart onder de riem ge
stoken om verder te ijveren voor de rechten 
en het welzijn van onze medemensen in dit 
geval . de Vlamingen in Duitsland. 

laws. 

ondanks alle school-akkoorden I 

priesters-godsdienstleraars 

blijven in de kou staan I 

De priesters-godsdienstleraars, waarvan de 
meester} nu reeds 15 è 30 laar, als onderbe
taald loonslaafie (tussen 1945 en 1958 aan 
500 fr per maand) de meest ondankbare les
sen mogen geven, wachten nu ook al 15 è 
30 jaar op een behoorlijke, — lees gelijk
berechtigde — bezoldiging 

Voorlopig dienen ze (ook nu nog) als poli
tieke wisselmunt bij onderhandelingen over 
schoolpakten Dat was zo in 1950. 1954, 
1958, 1970 en nu ook nog eens in 1973 

Ze ontvingen nu al wel een brief van Wil-
fried fvlartens, waarin deze de fof van zijn 
eigen partij bezingt in verband met het 
schoolakkoord van juli II Ze ontvingen van
wege de hiërarchie ook al een uitnodiging 
om hun • surplus • C) aan een zgn Solida
riteitsfonds voor behoeftige priesters af te 
staan t^aar ze ontvingen tot nog toe geen 
frank meer wedde M aw priesters-gods
dienstleraars zullen ook in de toekomst 
werken aan zowat de helft van de wedde van 
regenten, als ze 20 jaar dienst hebben Want 
het schoolpakt van juli II bracht hierin geen 
verandering Hiervoor moet een nieuw KB 
verschijnen Callewaert zal zich wel haas
ten " 

Nu lezen we in « Standpunt ». het maand
blad van het christen syndikaat der leer
krachten dat ze in de toekomst zullen ijve
ren om deze afwijking C) in de geest van 
het schoolpakt goed te maken Wellicht Als 
er nog eens verkiezingen zijn, als er nog 
eens een nieuwe regering in de maak is of 
als er nog eens een nieuw schoolpakt moet 
komen, over 20 jaar Dan zijn de laatste 
priesters-godsdienstleraars al lang dood en 
begraven Dan is het probleem opgelost 

Waar heeft het toe gediend zes jaar hogere 
studies te volgen, met professoren als Kard 
Suenens, Mgr De Smecft, Kard de Furstem-
berg Magisters Van Hove, Thils. Louis Jans-
sens Dr Goe 'vaerts Dr De Strijcker Dr 
Van In e a, als ie met twee jaar godsdienst
wetenschappen te Leuven, "oor het geven 
van dezelfde lessen na verloop van tijd 
tweemaal zoveel trekt "> 

Vermelden we dan nog even dat priesters-
godsdienstleraars fAieema^l kindervergoe
ding moeten betalen eenmaal als zelfstan
dige, en dan nog eens als loontrekkende ' 

Bovendien is het leven voor hen even duur 
als voor een andere landgenoot met dien 
verstande dat ze gezien hun celibaat ook 
nog huishoudoersoneel moeten betalen en 
onderhouden 

Dat de christene gemeenschap in dit land 
niet langer gaat janken over het gebrek aan 
roepingen wie zou nog een priesterambt 
aanvaarden In dienst van een kristene ge
meenschap die er met om vraagt, tenzij om 
haar bedienaars te broodroven en te mino-
riseren 

Dat minister Callewaert, die met genoegen 
zijn drie miljard op zak steekt, om zijn min
derheid aan Bijksonderwijs-luxepaardjes te 
huisvesten, met veel binnenpretjes de « let
ter van het schoolakkoord » toepast en de 
priesters leraars, kunnen we hem met kwa
lijk nemen Daar is hij samen met zijn spits-
broeders Van Eynde en Colenbunders, een 

gestampte papenvreter voor Maar dat de 
partij van Wilfried Martens zich enerzijds in 
het publiek opwerpt als « de enige verde
diger » van het vrij onderwijs maar in het 
geniep het geduldige hen van priesters le
raars nog maar eens als politieke wisselmunt 
uitspeelt voor de toekomst dat wordt me 
beslist te gortig 

J D B , Berchem. 

noblesse oblige ! 

Zij die militeren In de langen die dagelijks 
gekonfronteerd worden met vertreding van 
onze heilige rechten en schending van terri
torium door fanatieke tegenstanders moeten 
overtuigd zijn dat het met volstaat hun toe
vlucht te nemen tot het uitschreeuwen van 
deze tekortdoeningen, als dit niet gepaard 
gaat met een Intensief streven om de gees
tesgesteldheid van ons volk een andere di
mensie te geven Wij geloven dat het gemis 
aan voldoende taalbewustheid ten grondslag 
ligt aan al onze politieke wederwaardigheden 

De enige werkelijke veiligheid die wii daar 
tegenover kunnen stellen is de macht die 
uitgaat van ons zelf, die schuilt In ons volks
besef, die straalt uit onze taalfierheid Het 
kontingent Vlamingen die kunnen bogen op 
deze eigenschappen dwingt wel een dosis 
eerbied af, maar hun aantal is vrijwel onvol
doende om een krachtige refleks op te wek
ken In de nood De recente grondwetsherzie
ning met haar Vlaamse verdeeldheid is daar 
een tekenende illustratie van 

Onder de aktlemiddelen die in dit verband 
In aanmerking komen Is er éen dat van pri
mordiaal belang Is, maar grotelijks wordt 
over het hoofd gezien, nl het « taalkultureel 
vraagstuk -, alias het ' vraagstuk van de 
beschaafde omgangstaal » Wel Ijvert een 
legertje taaikenners en taalgeleerden om het 
volk een betere taalkennis bij te brengen, 
maar er Is schier niemand die zich Inzet ten 
voordele van de « inburgering van een < Al 
gemene Beschaafde Omgangstaal » (ABO) 
in onze volksgemeenschap Overigens hun 
opzet Is niet bij machte die aangebrachte 
kennis om te zetten In een verzorgd en le
vend spraakgebruik — Zo ging de vereiste 
belangstelling bij de massa over In een 
« oververzadiging » of in een • fatalistische 
gelatenheid » Zelfs de pers ging mede deze 
weg op Men krijgt ten slotte de Indruk dat 
de taalkulturele beweging voor velen verval
len Is In een steriel taalgeleuter , de ABN-
week wordt nog jaarlijks aangekondigd en 
beknopt verslagen in enkele kranten maar 
verder wordt het Intern taalprobleem niet 
meer uitgediept, noch aangeraakt Alles 
wordt herleid tot de simplistische formule 
van • Zeg met », maar zeg ' » 

Ook de Volksunie, de partij die In een 
basisdokument » Federalisme » (1971) druk
te • Zi] (= de VU) eist een krachtdadig 
overheidsbeleid tot verspreiding van de be
schaafde taal » zweeg verder daarover In alle 
talen Een interessant artikel, dat getuigde 
van een andere visie, had ze vroeger noch
tans opgenomen 

Dit nieuwe geluld oogstte geen sukses • 
het vlei In dovemansoren en men ging steeds 
voort met « Taalzuivering » alsof dit een 
panacee zou zijn om alle taaikwalen te ver
helpen in casu de Vlaamse dialectomanie 
— Daartegenover staat een andere opvatting, 
die gecompliceerder is en het zwaartepunt 
verlegt van het « onderricht » (ABN) naar de 
' opvoeding » (ABO) De ABO-slag zou aldus 
niet hoofdzakelijk maar globaal gewonner 
worden binnen de vreedzame schoolmuren 
ttz In de stille en serene sfeer van het da 
gelijks schoolqebeuren Anders kan het met ' 

Wat denkt de • VBO » daarover ' 

Mattray. 

och arme onze middenstand ! 

CVP = politieke partij 
ACV = haar vakbond 
NCMV = haar middenstandsgroepering 
BSP = politieke partij 
ABVV = haar vakbond 
De Zelfstandige = haar middenstandsgroe

pering 
Beide partijen vissen, om de vier jaar, 

naar de stemmen der zelfstandigen om een 
paar ministertjes meer Zij beweren allebei 
dat ze de verdedigers zijn van de midden
stand en zie nu eens welke cirkustoeren 
wij beleven 

ACV en ABVV komen, zoals altijd hand 
in hand, oo straat met stakend grootwaren
huispersoneel tegen twee wetsvoorstellen 
(uitgaande van hun koalitie] die voorzien in 
een bouwstop voor nog meer grootwaren
huizen Hun vakbonden komen hiertegen op 
straat met allerlei slogans zoals het brood 
van 7 000 werknemers staat op het spel 
(waarom '') 

Het ABVV, dat geen weg weet met haar 
geldreserves had het plan opgevat om Hyper-
markten op te richten (ge begrijpt wel, er 
zijn grootwarenhuizen voor grootkapitalisten, 
Supermarkten voor Superkapitalisten en Hy-
permarkten voor Hyperkapitalisten) 

Dat er in de laatste 10 jaar 70.000 midden

standers verdwenen (dat is 7 000 per jaar) 
kan hen met schelen Zelfs het feit dat leder 
van deze zelfstandigen gemiddeld 3 man 
personeel in dienst hadden (21000 werk
lozen) raakt hun koude kleren niet, want il\ 
waren niet In dienst bij grootwarenhuizen In 
dewelke zoveel partijmandatarissen belan
gen te verdedigen hebben 

Deze kortzichtige partijpolitiekers hebben 
zelfs nog nooit gemerkt dat de VS subsidies 
geven aan nieuwe kleinhandejszaken omdat 
ze verpletterd geraakten onder de mammout-
bedrljven 

Bovendien weet iedereen dat veruit het 
grootste gedeelte van de staatsinkomsten 
uit de middenstand geperst wordt daar waar 
grootwarenhuizen praktisch niets In de 
staatskas brengen Maar ja, eerst de eigen 
belangen en nadien de gemeenschap 

En hun grote machtige middenstandsgroe
peringen die de mond opngehouden worden 
door de bijdragen van de zelfstandigen zwij
gen Zo kunnen hun vakbonden rustig hun 
eigen zelfstandige partijgenoten oppeuzelen 
zonder gestoord te worden 

De meest logische reaktie van de midden
stander zou nu moeten zijn ontslag nemen 
bij hun partijgebonden organisaties en zich 
verenigen in een met politieke zuivere mid
denstandsgroepering, die zich zelfs Europees 
aan het oriënteren is met als voorvechter» 
de Drukkingsgroep HALT 

R M., Blankenberge 

neem nu 

een abonnement 

op " w i j " 

(20^ jaargang) 

slechts 350 fr. 

te storten op 

prk 1711.39 

kluisbergbos, waarheen ? 

Onder deze titel was de wekelijkse bij
drage van Marke aan « De Ronsenaar -, van 
16 november 1973, gewijd aan de milieu
verontreiniging, waarvan het Kluisbergbos 
het slachtoffer Is, enerzijds door het aan
leggen van een autoweg en het ontwerp tot 
aanleggen van een zwembad met cafetaria 
midden het bos, maar anderzijds en vooral 
door de centrale von Ruien ( die daar staat 
in de diepte, als bekroning van een mooi 
uitzichtpunt als een vloek m het landschap, 
de enorme centrale die zo maar elke dag 
de verbranding van 2 000 ton pitch, pardon 
zware fuel uitbraakt » 

Marke stipt nog aan dat vier nieuwe schou
wen gepland zijn om te besluiten met het 
slotwoord uit het boek « Croisade pour la 
Mer > van Clement, waaruit hij o a citeert : 
' Ik beschuldig de politici ens, van het staats
hoofd tot de plaatselijk verkozene, die deze 
belangen opofferen met de hoop toch nog 
maar eens een mandaatje te bemachtigen of 
voor de zekerheid van een meer onmiddel
lijke maar minder demokratische beloning ». 

Sindsdien is geen » Onder Marke's loupe » 
nog verschenen Zijn sommige waarheden te 
hard aangekomen bij de redaktie van » Da 
Ronsenaar • ^ 

A J, Ronse. 

MEDEGEDEELD 
car ferry-landing te zeebrugge 

Maandag jl werden de werken aangevat 
die de elektro mechanische uitrusting van 
een tweede landingsbrug voor car-ferryboten 
te Zeebrugge voor doel hebben 

Onder de term « landingsbrug » dient hier 
verstaan een beweegbare brug, een valbrug 
en een voorbek 

Deze uitrustingswerken, die werden aan
besteed op 13 9 73 en werden toegewezen 
aan de laagste regelmatige inschrijver voor 
een bedrag van 19 910 449 f r, omvatten de 
levering en opstelling van de valbrug en de 
voorbek met hun mechanismen, de levering 
en plaatsing van een hoog- en laagspannings-
uitrustmg, een bedieningsvaartverkeer en 
tenslotte de binnen- en buitenverlichting van 
het kunstwerk 

Deze landingsbrug wordt gebouwd m de 
voorhaven naast de — gelijksoortige — be
staande landingsbrug voor car-ferry's 

Deze werken, die werden aangevangen op 
10 december ji zullen voltooid zijn in de
cember 1974. 

\ 
) 
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MEDEGEDEELD 
VVVG-AFDELING LEUVEN OPGERICHT 

Voor een bomvolle zaal « Het Bad », Is on
ze afdeling op 9 december gestart. Liefst 
maar meer dan 200 mensen moest onze orga
nisatieleider de heer A. Van Hoof verwelko
men op deze prachtige namiddag met liede
ren en dia's over Arm. Preud'homme. Het 
daarop volgende Breugheliaans gedeelte viel 
al evenzeer mee. 

Als voorbeeld voor vele jongeren willen 
wij hier wel aanhalen dat op ons feest men
sen zijn gekomen van meer dan tachtig jaar 
vijf tot zes km te voet a.u.b. Wie doet zoiets 
na in deze tijd van gemakzucht ? 

Wij danken vooral de bestuursleden en le
den uit Antwerpen en Molenstede-Diest, die 
ieder met een volle bus onze afdeling zijn 
komen steunen bij de start ; de heer Pel
grims, voor zijn mooie en aandachtig beluis
terde feestrede. Onze dank aan de familie 
Jef en Bertha Stroobants uit Wilsele, die met 
al hun kinderen nadien voor de stemming 
hebben gezorgd door hun puike liederen, 
evenals Janneke Verkist, die al evenzeer zijn 
beste keeltje heeft ingezet. Bijzondere dank 
aan de ganse schare vrouwen die zo gedien
stig en "belangloos hebben gebakken en ge
kookt en rondgedragen. 

Resultaat ? Liefst maar 46 nieuwe inschrij
vingen bij de 102 die dat voordien al deden. 

OPBOUWWERK HEUVELLAND 
VVV-WANDELING ZONDAG 23 DECEMBER 

1973 willen we niet besluiten zonder een 
laatste VVV-wandeling. Samenkomst aan het 
Streekhuis Malegijs te Kemmel om 14.30 u. 

HEUVELLANDSE JEUGDRAAD 
FILMFORIUM ZONDAG 23 DECEMBER 
TE RENINGELST 
TOCH OM 19 U. 30 

Nu de autoloze zondagen voor dit jaar tot 
het verleden behoren kan het filmforum, in
gericht door de Heuvellandse Jeugdraad, 
op morgen zondag 23 december om 19.30 u. 
doorgaan. Allen welkom op de voorstelling 
van « Domicile conjugal » van F. Truffaut in 
zaal de Valcke te Reningelst. 

VVVG-GENT 
WERKKALENDER JANUARI 1974 

Leden opletten : geen kaarting op de eer
ste donderdag (nieuwjaarsverlof). 

7 januari : bestuursvergadering om 18 u. 15 
in Roeland. 

10 januari: kaarting, gezellig samenzijn, tom
bola, or. 15 u., in Roeland. 

17 januari : prachtige kleurfilm over onze 
Duitslandreis door dhr Ghijs van St-Niklaas, 
om 15 u. in Roeland. Gratis voor leden en 
kandidaatleden. 

24 januari : zangherhaling door E. Hulle-
broeckkoor om 15 u. in Roeland. Welkom aan 
de nieuwelingen. 

Noteer onderstaande datum en houd die 
dag vrij : donderdag 21 februari om 15 u. 30 
In Roeland : IJzerbedevaartfilm 1973 in kleur. 

Morgen zondag 23 december zullen een 
honcierdtal leden ons kerstfeest mee vieren. 
Feestmaal, muziek door prachtorkest (9 man), 
uitvoering van kerstliederen door ons koor, 
gratis reuze tombola, verrassingen. Een olie
magnaat gaf ons blanco cheques om de kos
ten te betalen. 

ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Streek van Ninove 

Echte Vlamingen steunen enkel eigen orga
nisaties, daarom sluiten ze aan bij het zie
kenfonds Priester Daens. Voor aansluiting en 
Inlichtingen : De Kegel Georgette, Leopold-
laan 86, Ninove, tel. 054/34347. 

Kaarsen « Bond zonder Naam » 

Van 20 fr. per doos tot 100 fr. per doos. 
Te bekomen bij De Kegel Georgette, adres 
reeds gemeld. Worden op aanvraag thuis be
zorgd. 

ZATERDAG 22 DECEMBER 

9 13U.30 : Toeristische films : Zuid-Marok-
ko, Fez, Atlas, het departement van Eure 
en Loire. 

O 14U.38 : Drie jonge meisjes. Filmkomedie. 
O 16U.00 : Volksuniversiteit. 
O 18U.0O : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Star Trek. 
9 18U.55 : Wikken en wegen. Sparen. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Reinaard de Vos. 
O 20U.35 : IVIelotrio. Muzikale kwis. 
0 21U.35 : Echo. 
O 22U.05 : Mannix. 
O 22U.55 : TV-nieuws. 

ZONDAG 23 DECEMBER 

O 14U.30 ; Voor boer en tuinder. 
O 15U.00 : Herrie met 2B. 
O 15U.20 : Binnen en buiten. 
O 17U.15 : Tienerklanken. Livia. 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage. 
# 18U.46 : Survival. Dokumentaire. 
O 19U.13 : Butler of kok. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : Gala Unicef 1973. Internationale 

show uit Millan. 
# 21U.55 : Er zal vrede zijn... Een 43-jarige 

arts vertelt over zijn ongeneeslijke ziekte 
en over zijn verwachting na het lijden, na 
de dood. 

O 22U.20 : TV-nieuw8. 

MAANDAG 24 DECEMBER 

O 16U.00 : Vosjes en 
film voor de jeugd. 

O 17U.15 : Taboeret. 
Breek. 
18U.00 
18U.05 
18U.30 
18U.42 

muisjes. Avonturen-

Show met Freddy 

O 
O o 
• 

o o 

Fabeltjeskrant. 
De woudlopers. 
Gags bij f'e vleet 
Giotto. Document*'*!» over deze 

Italiaanse schilder. 
19U.10 : Sporttribuno. 
19U.45 : TV-nieuws. 

O 20U.00 : Rudi-Carell-show. 
9 21U.00 : Beschuit met muisjes. Toneel 

door Herman Heyermans. 
O 22U.10 : Christmas Company. Show. 
O 22U.50 : Costy-special. Internationaal be

kende kerstliederen. 
O 23U.20 : Poëzieprogramma : Verlossing. 
O 23U.55 : MIddernachtmis vanuit de 0-L-V-

over-de-Dijlekerk te Mechelen. 

DINSDAG 25 DECEMBER 

O 

o 
o o 
• 

o o 
o o 

IOu.00 
Zurich, 
11U.00 
Guilmi 
14U.30 
15U.00 
16U.00 
film. 
18U.30 
18U.35 
de ein 
19U.10 
19U.45 

O 20U.00 
O 21U.05 

opera. 
O 23U.00 

: Protestantse kerkdienst vanuit 

: Eucharistieviering vanuit Lampaul 
liau (Bretagne). 
: De jongleur. Tekenfilm. 
: Kerstkoncert. 
: Dr Dollttle. Muzikale sprookjes-

: Fabeltjeskrant. 
: Tienerklanken. In het teken van 

idejaarsfeesten. 
: Kijk en kook. 
: TV-nieuws. 
: Bllly Smarts kerstcirkus. 
: Gala van de Hamburgse Staats-

: TV-nieuws. 

WOENSDAG 26 DECEMBER 

O 15U.30 : Jevanjong. In het teken van de 
jaarwisseling. 

8 17U.00 : Het kinderkoor van Montserrat. 
18U.00 : Fabeltjeskrant. 

Snipperreisjes 

Vergunning nr. 1185 . Kat. A 

0 18U.05 : Zuster Monika. Reportage over 
het leven In een missiepost. 

O 18U.25 : Filmmuseum van de schaterlach. 
# 18U.40 : Margot Fonteyn. Film over deze 

Britse balletdanseres. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
C 20U.G0 : Pater Dominic. Een nieuwe serie 

van de BBC. 
O 20U.30 : White Christmas. Muzikale film. 
O 22U.25 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 27 DECEMBER 

O 16J,00 : In de lucht. Avonturenfilm voor 
de jeugd. 

9 16U.50 : De laatste koningen van Thule. 
Dokumentaire over de Eskimo's (Ie deel). 

O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Black Beauty. 
O 18U.30 ; Jonger dan je denkt. 
O 19U.10 : De katolieke gedachte. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Niet enkel op kerstmis. TV-spel. 
% 21U.50 ; Radionu. 50 jaar radio. 
O 22U.10 : Première. 
O 22U.5C : TV-nieuws. 

VRIJDAG 28 DECEMBER 

Johnstown. O 16U.00 : Het monster van 
Avonturenfilm voor de jeugd. 

9 16U.55 : De laatste koningen van Thule. 
Dokumentaire over de Eskimo's (2e deel). 

O 18U.05 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.10 : Bobek en Lolek. 
9 18U.20 : Operatie Sahel 1973. Niger. Doku
mentaire van Paul Ghijsels over dit gebied. 
O 18U.45 : Verkeersveiligheid. 

Ziet u er wat in ? 
Katoliek - godsdienstige uitzen-

O 18U.50 
O 19U.03 

ding. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Sam. 
9 21U.00 : Panorama. 
0 21U.45 : Filosofie en maatschappij. 

sprek met prof. Apostel. 
O 22U.55 : TV-nieuws. 

Ge-

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bljhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tol. (03)36.10.11 
Oeheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Vrije 
vertegenwoordiger 

Voor goed gevestigde firma van 
vloerbedekking. 

VAST TAPIJT - WANDBEKLEDING 
VOUWDEUREN - ZONNEBLINDEN 

Eventueel als bijverdienste. Goede kon
takten hebbend met parfikulieren en/of 
bouwondernemingen. Niet opzien te
gen avond- en zaterdagwerk. - Zeer 

hoge verdiensten. 

Schrijf onder letters RC/1 bureel blad. 

EllAS 
deskundig boekhouder 

fiscaal raadgever 

Op afspraak : tel 03/40.34.60 

Frulthoflaan 108/20 
2600 Berchem (Antw) 

Voor het gehele Vlaamse land 

4 DAGEN 
donderdag tot zondag 

5 DAGEN 
zondag tot donderdag 

Supplement éénpersoonskan-.er : 30 fr. per nacht. 
Speciale voorwaarden voor kinderen : 
Jonger dan 2 jaar. Vliegtuig- en autocarvervoer gratis. Het ver
blijf en alle diensten in het hotel en de eventuele luchthaven-
taksen moeten door de ouders kontant betaald worden. Die kin
deren hebben geen recht op een zitplaats. 
Ouder dan 2 en jonger dan 7 jaar. Bij logies op de kamers der 
ouders bekomen ze een prijsvermindering, groot 500 fr. 
Ouder dan 7 jaar. Geen enkele vermindering kan verleend wor
den. 
ZOALS STEEDS BIJ EEN V.T.B.-GROEPSREIS INBEGREPEN : 
luchthavenbelastingen - verzekeringen - reistas - Vlaamse 
reisleiding. 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren : 
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. (011)563.10 - 9000 Gent, Kalandenberg 7 • Tel. (099)23 60.21 — 3500 Hasselt, De-
merstraat 60-62 Tel. (011)235.70 - 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (061)267.20 
- 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 - 8800 Roeselare, St Michiels-
straat 7 Tel (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 Tel.(03)76.38.95 — 2300 Turnhout. Herentalsestraat 3 • Tel. (041)428.40,— 
1800 Vilvoorde. Heldenplein 22 Tel. {02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. 

EEN AANGENAME KENNISMAKING 

MET DÉ COSTA BLANCA 

PELSWAREN 

** Ve Ziêvcfvos ** 

WILLEMUNS WILFRIED 

Cedipiomeerd Bontwerker 

Honderden 

Nertsen & Bontmantels 

Pelshoeden 
Pelstapijten 
Pelsbloemen 
Pelsautozitten 

BOVENRIJ 49-51 - HERENTALS 

T E L . ( 0 1 4 ) 2 1 7 . 1 0 

- PRIVAAT PARKING KLIENTEEL -

VERMINDERING OP DEZE 

« WIJ » ADVERTENTIE 

GEMEENTE MERKSEM 

Er wordt overgegaan tot de aanleg van een werfreserve voor 
de betrekking van ongeschoolde arbeider. 

De plaatsaanvragen moeten ingediend worden uiterlijk op 31 
december 1973. 

Voor aanvullende inlichtingen wende men zich tot de dienst 
Personeel van het gemeentebestuur, Burgemeester Nolfplein, 
tel. 45.24.90 (binnenpost 266). 

GEMEENTE EKEREN 

Bij het gemeentebestuur van Ekeren is een plaats van politie
assistente te begeven. 

Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeentese
cretarie. Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten 
aan de heer Burgemeester van de gemeente Ekeren vóór 21 
december 1973. 

STAD AALST 

Aanleggen van een werfreserve 
van 12 poli t ieagenten 

voor de duur van drie jaar 

De inschrijvingstermijn voor deelname aan het vergelijkend 
examen voor het aanleggen van voornoemde werfreserve werd 
verlengd tot 15.1.1974. 

De kandidaten moeten : 

1. Op 1.1.1974 minimum 21 en maximum 35 jaar oud zijn [40 laar 
voor gerechtigden op prioriteit). 

2. Houder zijn van het diploma of getuigschrift van lager mid
delbaar onderwijs of van onderwijs dat hiermede wordt ge
lijkgesteld overeenkomstig de normen geldend voor het 
Rijkspersoneel. 

3. Slagen in een vergelijkend examen. 

De voorwaarden kunnen op mondelinge, telefonische of schrif
telijke aanvraag bekomen worden ten stadhuize, dienst perso
neel (tel. 053/257.51 — toestel 113). 
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D i t is d e t i | d v o o r e e n b e z o e k a a n d e 
s t a n d i n g s v o l l e s p e e l g o e d z a a k 

Speelgoed 
C O R T V R I E N D T 

D i e p e s t r a a t 2 9 A n t w e r p e n 

T e l . 3 2 . 4 4 . 3 0 

Al le speelgoederen, 
spellen en hobby voor 
kinderen en volwasse
nen, voor open lucht 
en binnenhuis. Het 
volledige gamma 
merkart ikelen. 

SINTERKLAAS 
KERSTMIS 
NIEUWJAAR 

STEEDS VRIJ IN EN 

UIT TOT 20 UUR 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30 29-33 36-38 
Ie l . (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN ; plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - was

tafels en waskussens • k inderkleding 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - turnk led i j - ru l terul t rust lngen - p lng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en üsschaat-

sen - kampingart ikelen - turngerei . 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkart ikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken auto's • go-carts • trakteren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle geielschapsspeler alle soorten meka-
nieken - schooltassen - borden tuinmeubelen tuinschommels 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTW/ERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE MONTUREN 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezell ig, f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten ziin : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60 Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortr i jk) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751 36 - 2.400 plaatsen 
KONTiCH : Kon. Astridlaan 87 - Tel 03/57 30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi . - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Au loweg Brussel-Oostende - Tel 09/26.74.32 
SINT-TRUiDEN Spaansebrugstraat - Tel 011/736.30 
KESSENICH Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven MiddelUerke - Tel 059/320 86 

Wi | zoeken dr ingend • als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
Inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 

Schriftelijk aanbieden bi j • ABTS • Tiensesteenewg 1 ?8 Korbeek- lo 

zoekertjes 

1, Bedlende, ruime ervaring als sekretaris N., 
Fr., Eng., zoekt passende betrekking. 
2. Magazijmer zoekt bi j iob, 20 iiui par weck. 
3 Pas gediplomeerde, hoger middelbaar on
derwi js , ekon. afd., zoekt betrekking als be
dlende. 
4 40-jarige man zoekt l icht werk Antwerpen, 
Mechelen. St-NIklaas 
5 Dokterassistent met ervaring zoekt be
t rekking bij huisarts.' special ist of In kl inipk. 
6 Jonae m^n. k'-'ar met i°no>-ri, -.^jt (-', ^ i , , . 
ma lager middelbaar onderwi js zoekt p;is-
sende betrekking. R 143 
1) Man, 35 j , ruime ervaring in pdminiFt. +ie 
en in de verkooppromot ie, go-^Ho kennis Fr„ 
goede noties Engels en Duits 7oekt b^i-iek-
king als bediende of als ( ingeschreven) vsr-
tegenwoordiger-verkoper. 
2) Juffrouw, 17 j , dioloma A3 tnchn wpfpn-
sch , redeli jke kennis Enael<? en wat Frans, 
kennis typen, zoekt n?''sen'<p hetrekki^n '» 
Brussel. Antwerpen of Mechelen P 159 
1) Jonge dame, 19 j , lager mi^' le 'haar on ' ' ° r . 
w i js , kan typen, zoekt werk oo k?ntoor in het 
Brusselse. 
2) Jonge vrouw, 2 3] , l icht g e h ' i d i k a n t , kan 
typen, zoekt betrekking in het Briinse. 
Juf f rouw, 18 j . , diploma lager m HHolb^ar on
derwi js , kan typen, zoekt passende be+rpk-
king, l iefst In het Brusselse 
Voor al deze zoekertjes schri jven of telefone
ren 435 96, W Jorissen, Loinsüstr 31 , ?^no 
Mechelen. R 1R0 en R 161 

Jongeman, 23 j . , ongehuwd, diploma techni
sche handelsafdeling HSTS, afd. boekhouden, 
legerdienst volbracht zoekt passende betrek
king in Limburg. Kontakt : Jan Latinne, Dam-
burgstr. 7, 3598 Bocholt, te l . 011,/66."'72. 

R 150 

Overtuigd national ist 35 j — Vertegenwoor
diger (8 jaar ondervmding) wenst vaste be
trekking als verteaenwoordiger. (Vlaams 
landsgedeelte) Schri jven of te lefoneren 03/ 
55 39 09 Wim Claessens [arr. sekretaris) — 
Pastoor Deensstraat 19 (2510) Mortse l R 153 

— Kok zoekt passende betrekking Antwsr-
pen-Brussel-Mechelen. 
Licentiaat sociologie zoekt passende betrek
king. Schri jven of te lefoneren 435 96 W Jo
r issen, Louisastr. 31 , 2800 Mechelen R 144 

20-jarlg meisje zoekt werk in gezin voor onpas 
van kind en l icht huishoudeli jk werk. Leuven
se omgeving. Kontakt met sen M Van Hae-
gendoren, Guido Gezellelaan 63, 3030 Hever-
lee, t e l . 016/24545. R 149 

Ouderl ingen, zoekt U een Ideaal tehuis dat 
ook Uw thuis zal zi jn, neem dan kontakt met 
A. De Kegel, Oude Kerkstraat 21 Antwe ipen . 
Tel. 03/37.45.13. — R 151 

D^sfa l inst i 'uut vraagt Nederlandstal ige 
schoonmaakster vr.or ondeihoud burelen 
's morgens of s avoi'ds (naar keuze). 
Voor inl icht ingen tel tussen 9 en 17 uur op 
het nr 02/19 12 02 of 02/17 90 75 of schr i j 
ven op adres Tribunestraat 14. 1000 Brussel. 

— R 154 

Lic in de Rechten zoekt passende betrekking 
Schri jven of te lefoneren senator W Jor '^sen 
Louisastraat 31 - 2800 Mechelen. — R 155 

Gevraagd m verzeker,ngssektor (produkt ie 
en bodedienst) bediende in vast ve'-band, 
woonacht ig te Rekem, Uikhoven. Neerharen 
of Lanaken 
Zich wenden volksv E Raskin, Ursulastraat 
1. Eigenbilzen (Tel 011/19454) - R 156 

Dringend geviaagc • assistent boekhouding. 
Vereiste studies • min imum voJledige humani
ora, bij voorkeur enkele jaren praktük of bij
komende scholing Kennis van h " ' Neder
lands, Frans en Engels noodzakelijk 
Inl icht ingen • Paul De Neve, Max Havelaar
laan 10, 1850 Grimbergen. Tel 02/593504 
( l iefst tussen 18 en 19 u.). — R 157 

Aangeboden betrekkingen voor een Neder
landstalige parastatale instel l ing te Brussel : 
Maatschappel i jke assistenten voor socio-kul-
tureel werk . 
Technisch tekenaar A2. 
Kondukteur A l of archi tekt . 
De kandidaten dienen bij voorkeur uit de ag
glomerat ie of de omgeving van Brussel te 
zijn Al deze betrekkingen zijn zeer dringend 
te begeven. 
— Opstel lers 
— Licentiaat met ervaring in de onderwijs-

sektor. 
Kontaktadres : Rom De Craen. Kongresstraat 
53, 1000 Brussel. Tel 02/17.92 18. — R 162 

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

begrepen 

— Trouwkleren keus tussen 200 model len 

Al onz« art ikelen kunnen STEEDS A F Z O N D E R L U K BEKO

M E N worden 
Magazi jnen open iedere dag van 9 to l 20 u. 

Will Tura gekleed bij Gesloten OP zondag van 12 u. tot maandag 13 u 
hel huis STANDING '^ 

STANPING DENDERfflONDSESTEENWEG, 2 1 i 

WIST Tel. I)53/Hm 

VLAAMSE INRICHTERS, 

VOOR AL UW BALS EN FEESTAVONDEN 

VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA 

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

jan Hendrickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - T. 011/47282 

het 
algemeen bouwbedrijf KUNNEN 
informatie-centra 

ANTWERPEN CENT 
Meir 18 Onderbergen 43 

(03)31.78.20 (09)25.19.23 

LEUVEN GENK 
Brusselsestraat 33 Winterslagstf at 22 

(016)337.35 (011)544.42 

600 ARBEIDERS 
1001 MOGELIJKHEDEN 

AANBEVOLEN 

HUIZEN 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — HEDEKERKE 

Tel (05^)66219 
MAATWtRK e' /ee ' gro'p keus 
kledino • K' AAR OM npAGEN . 

O E P ' ? E T P V B A 
Vi5mi|n 101 Oostpnde 

^FEVISCRnf^lHANHFi 
— Priis'n^t -ip aanvr^pc — 

AL AL AANBOUW 

KFUKENS UIT CLASAL 
F'^eni^KEN TF RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 719.13 

TOO^l2ALFN 
?RUSSEt 0 " 1 7 71 99 

ANTW^ftPFM 03/35 60 69 
LEUVEN 016/317 94 
HASSFIT 011/216 23 

HEPEMTAIS 041 '?39 10 
ZWEVF2EIE 051 '61? 84 

TIEIT (W VI I 051 '420 15 
GENT 09/25 50 85 

S T A N D I N G 
2 X koppn 1 X betalen 

(5 000 in stock) 
HEREN DA^1EP. KINDEREN 
Dendermondse steenweg 276 

AAIST 

KWEKERIIEN | .V.H. 
Dendermond'ïe steenwen 120 

9208 S-hellphel!e • Tel 09 /69 31 70 
GESEIEKTEER"F Pl.ANJEN ./oor 

PARTIKUMERE VERKOOP 
Open 's zaterdags 

KATALOOG O^ AANVRAAr ; 
BEZOEK ONS TUINCENTRUM 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

" HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met fami l ietradi t ie 

Brugstraat 10 'i'^?.H Schoonaarde 
Tel 052 43246 

wek rustdag .'nid I4u tot zat ' f iu 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT • Tel 52 13 12. 

F I T O 

«- . I IPOPM -at 79-81 

2440 GEEL Ie l 014/59369 

P A P Y R U S 
B o e k - DSf-'er- en 

f o n o p L i t T t h a n d e l 
Zaakvoerder FONS LABEAU 

de Ribaucourtstraat 7 
St.-Jans-Molenbppk . Brussel 1080 

Tel ( 0 ' ) 28 .87 09 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH 'ABORATORIUM 
Chaïallaan 83 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43 of na 18 u. 25.46.42 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat 

Apart en pet klant gernaakt. 
Niet duuröef da'-' se^'iefabricatie, 

en zeits be'^^r * 
Prijsbestek en stud'e zün qra«ls. 

K e u k e n b e d r i j f R ROSSEY 
Kokstraat 53 - 3450 Nieuwpoort 

Tel (058) 235.81 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle tiout-
insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok op aanvraag Gra»is besteK i- gans het 
land P.VB^ INDLiSTRADE VanOerzilpenstr 
12. Wemmel (Bt) - Tei 02/79 20 00 

B O ̂ 4 
N?am • 
Adres • 
Tel : 

O beschik over bouwqrond 
gemeente 
breedte . . . . 

en wens de voordelen te kennen 
die U rni| kan bieden 

O beschik niet over bouwgrond en 
verzoek U mij een voorstel te 
doen voor het bouvi/en van een 
r i jwoning, vil la of half-open be-
bouwino in volaende Gemeen
ten 

O houd mi) ter beschikking van 
uw afgevaardigde 

O ^al een bezoek brengen aan uw 
informat iecentrum te 
op te u 

Handtekening 
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gebak in de kersttijd 

van offerkoek 

tot speculaas 
Kerstmis is, met Nieuwjaar, het feestelijl< kul-

minatiepunt m een periode van het jaar, die geken-
merkt wordt door een groot aantal overblijfselen 
uit oude volkskultuur en oeroud volksgeloof. In 
feite zijn deze overblijfselen wel verspreid over het 
hele jaar, maar zij kunnen rond twee belangrijke 
« natuurfeiten » gekoncentreerd worden : zomer 
en winter. 

In zijn •• Deutsche Mythologie » heeft Jacob 
Grimm — die van de sprookjes, inderdaad, maar 
ook de grondlegger der moderne filologie — een 
hoofdstuk gewijd aan zomer en winter als tema-
kernen der mytologie en daarmee ook van de fees
telijkheden, de gebruiken, het volksgeloof, enz . 
Deze seizoengebondenheid is verklaarbaar in een 
natuurgeloof dat ontstond in een met de seizoenen 
zeer verbonden en een ervan zeer afhankelijke ge
meenschap. Men onderscheidde trouwens in het 
jaar aanvankelijk slechts twee grote seizoenen, 
daarna drie, en tenslotte vier. 

de winterfeesten 

Reeds met Sint Maarten begint de reeks « win
terfeesten », voorbereidend tot en kulminerend in 
het Kerstfeest Sint Maarten brengt een laatste 
groet van de voorbije periode, met de veertien
daagse » Sint Maartenszomer » Het gebruik der 
Sint Maartensvuren — evenals de midzomervuren 
met de vruchtbaarheidskultus verbonden — is ver
loren gegaan Nog blijven ons, vanuit verschillende 
streken in het Nederlandse taalgebied, de liedjes 
over die de schooljeugd zong bij het verzamelen 
van brandstof voor die vuren. « Sint Maarten, 
koek en taarten, brood en wijn, al voor St. Maar-
tenszwijn » wijst op de gewoonte van het slachten 
in de maand november : •• Met Sint Martijn slacht 
de arme zijn zwijn » wijst er daarenboven op. dat 
de rijken ook op andere tijdstippen zich het slach
ten konden permitteren, maar dat de arme zich aan 
de « slachtmaand » moest houden De populariteit 
van Sint Maarten was zeer groot, in het Noorden 
zowel als in het Zuiden, en ze overtrof zelfs die 
van Sint Niklaas in sommige streken De7e popu
lariteit blijkt uit het grote aantal Sint Maartens-
liedjes. 

Toch heeft Sint Niklaas meer en meer de over
hand gekregen. Geen tweede heilige is wellicht zó 
populair geworden als deze bisschop uit de Oos
terse kerk, patroonheilige van Rusland In hem over
leefde, getransporteerd in kristelijke hagiografie, 
heel wat van het Germaanse mytologische verhaal 
van Wodan die de Witte Jager overwint. 

De indeling van het jaar in twee helften was al 
zeer oud. In het Noorden, waar de winter over
heerste en de zomer eerder van korte duur was, 
telde men zelfs de jaren naar het aantal winters. 
Tacitus, de Romeinse geschiedschrijver, weet te 
berichten dat de Germanen alleen graan verbouw
den maar geen weiden noch tuinbouw kenden en 
hij voegt eraan toe dat zij voor winter, lente en 
zomer wel woorden en begrippen hebben, voor de 
herfst echter geen. 

Veel hangt ook af van de plaats : het noorden 
van Duitsland bijvoorbeeld, kent latere oogsttijden 
dan het zuiden en Grimm wijst er in zijn werk ook 
op dat, hoe verder men naar het noorden gaat, hoe 
meer de indeling van het jaar gereduceerd werd 
tot alleen maar drie of zelfs twee jaargetijden. 

Zo is het verklaarbaar, dat reeds in de herfst de 
eerste tekenen verschijnen van de eigenlijke • win
terse » mytologie en dat ook in de volksgebruiken 
deze winterperiode al van in de (late) herfst haar 
verschijning doet. 

In heel onze folklore reikt deze periode trouwens -
— met Kerstmis als hoogtepunt — vanaf Sint 
Maarten (op 11 november) tot Driekoningen. De 
studie der folklore heeft ook de volksgebruiken 
veelal volgens seizoenen ingedeeld. Dit geldt uiter
aard en vooral dan ook voor de winterperiode, 
waarin de gebruiken zeer sterk met elkaar verwe
ven zijn, evenals de feesten zelf, die gemeenschap
pelijke kenmerken vertonen. 

Het Sinterklaasfeest heeft de eeuwen getrot
seerd. Juist omdat het zich steeds aan de eigen 
tijd en de omstandigheden aanpaste, bleef het 
springlevende folklore, ook als reklame en industrie 
het nu uitgebuit hebben en gekommercialiseerd, 
evenals trouwens de andere eindejaarsfeesten. 
Kerstmis en Nieuwjaar. 

Op sommige plaatsen heeft zich in de folklore 
het oude mytische en mytologische element ech
ter nog zeer sterk weten te handhaven. Zo was er 
bijvoorbeeld in de Smterklaasviering op Ameland, 
met zijn karnavaleske begeleidingsceremonieel, 
weinig te bespeuren van de herdenking van een 
kristelijke heilige. Veel herinnerde er aan de Ger
maans-heidense, sakrale jongens- en mannenbon-
den en aan een dramatisering van Wodans wilde 
jacht. 

Wat bij deze « viering » evenals bij de vele an
dere vieringen, van Sint Maarten tot Driekoningen 
opvalt, is een reeks overeenkomstige kenmerken, 
zowel naar de diepere zin en betekenis als naar 
uiterlijk ritueel : liederen en spreuken, gebaren en 
handelingen, basiselementen, zoals vuur en licht, 
vruchten en groen, kenmerkend voor deze vierin
gen, is de aanwezigheid van het geschenk, als vorm 
van een of ander offer (bezwering, zoenoffer, dank
offer...). 

En hier komen wl} dan bl] een zeer realistisch 
verschijnsel, bij alle mytologische uitleg : de vie
ring gaat altijd gepaard met eten en drinken of met 
het aanbieden van spijs en drank. Dat heeft niets 
te zien met de nogal eens dik in de verf gezette 
« Breugeliaanse eetlust » van ons volk maar is 
veeleer verklaarbaar door de vroegere levensom
standigheden. De momenten waarop men zich eens 
werkelijk tegoed kon doen aan eten en drinken 
waren niet zo talrijk en de oude dank- en zoen
offers, de geschenken aan geesten en goden, wer
den geschenken aan vriend en maag en aan zich
zelf ter gelegenheid van de feestelijke dagen. Bij 
vele vieringen is het maal dan ook het hoogtepunt 
en in vele volksgebruiken gaat het zingen of 
spreukzeggen met de verholen of openlijke bedoe
ling gepaard, wat eetbaars te krijgen I 

Er is een hele folklore en een hele folkloristische 
traditie in al deze eet- en drinkbare geschenken, 
gaven, offers en gerechten : van de appels en 
noten bij de Germaanse viering der heilige nachten 
tot de mastelijn en de speculaas, de Kerstkoek en 
de Driekoningentaart met de boon erin. . 

Op enkele van deze eetbare winterse kulinaire 
specialiteiten met mytologisch verleden of gods
dienstige bijsmaak willen wij even de aandacht 
van de lezer vestigen. 

; f t - # 

van speculaas en patakon 

De meest-bekende dezer specialiteiten is de, 
vooral bij het Sinterklaasfeest nog overal opdui
kende en in alle vormen, kwaliteiten en prijzen ver
krijgbare speculaas. Deze speculaas is nog zeer 
sterk aan traditionele vormen gebonden, zonder de 
verscheidenheid van vroeger nochtans te bereiken 
Vanwaar komt de idee, om gebak te vervaardigen 
in de vorm van mens of dier ? Wannéér de mens 
op die gedachte kwam, is niet precies geweten, 
maar vast staat dat reeds in het oude Egypte de 
bakkers die gewoonte kenden en ook de Bijbel 
spreekt erover. Deze broodbeeldjes waren oor
spronkelijk offergaven. De offergaven van levende 
mensen en dieren werden vervangen door hun 
afbeeldingen. Deze afbeeldingen werden dan na
dien niet meer verbrand, maar aan de godheid ge
toond (de « toonbroden »). In het eten van die 
broden school bezwerende en beschermende 
kracht. 

Zoals men wapens en sieraden vervaardigde in 
bronzen gietvormen, zo maakte men voor het deeg 
houten vormen, die omwille van de materie waarin 

ze vervaardigd waren gemakkelijker vergingen. De 
oudste dateerbare koekenplank stamt uit het einde 
der vijftiende eeuw. Veel uit vroegere perioden 
ging verloren, de heidense gebruiken werden ge
kerstend en de offerkoeken kregen naast een kris
telijk uitzicht ook een verbeterde smaak : peper
koek en honigkoek ontstonden in de kloosters. Daar 
ontstond ook de naam speculaas. Het baksel dat 
in de uitgeholde plankjes gedrukt werd en er na
dien uitgehaald, vormde het spiegelbeeld (speculum 
= spiegel) van de uitgesneden vorm ! De koeken 
kregen de naam specula (meervoud van speculum) 
en er ontstond een wedijver om de mooiste vor
men te bakken en dus ook te laten snijden. Of de 
verkoop van deze koeken voor de bakker een goede 
zaak was, weten wij niet, maar zeker is dat zij 
het zich konden permitteren door gespecialiseerde 
houtsnijders zeer mooie en kunstige vormen te 
laten snijden. Soms deden maatschappijen een blok 
snijden ter gelegenheid van een feest of van een 
plechtigheid. Sommige gilden lieten er naast nar of 
ruiter hun wapenschild afbeelden. 

De deeg was aanvankelijk zwaar en degelijk, 
zoals de blokken zelf. Mettertijd veranderde smaak 
en mentaliteit van de mensen. De deeg werd lich
ter, de houten blokken geraakten in onbruik omdat 
zij moeilijk dit deeg konden vormen. Details ver
vaagden en de blokken geraakten in onbruik en 
werden vervangen door zinken of metalen vormen. 
De industrialisatie en de massa-produktie deden 
wel de blokken, maar niet de speculaas als tradi
tioneel gebak verdwijnen. 

Viert de speculaas vooral rond het Sint Niklaas-
feest zijn kulinaire triomfen, dan betekent dit niet 
dat de andere winterfeesten geen eigen traditio
neel gebak kennen, soms verschillend van streek 
tot streek, soms zelfs eigen aan één stad of ge
meente en zijn verschijning doende van begin 
december tot en met Driekoningen ; van de specin 
lozen Sinterklaas tot het Kerstgebak, de Nleuw-
jaarskoek en de Driekoningentaart ! 

Een eigenaardig, maar uitgestorven oud gebruik 
was het versieren van de kerst- en nieuwjaarskoe-
ken met . patakons ». Het gebak, dat vroeger qua 
omvang het huidige vèr overtrof (soms waren de 
koeken twee meter lang en 25 tot 30 cm dik !) 
werd versierd met patakons. De patakon was een 
Spaanse zilveren munt en de versiering op de koe
ken leek op zulke muntstukken. Zij bestond uit 
ronde, stenen ornamenten, die werden vervaardigd 
door pijpaarde in stenen vormen te duwen, die 
aarde te bakken en de aldus bekomen schijven te 
beschilderen. Daarna werden ze als sieraad op de , 
koeken aangebracht. Dit gebruik, dat vooral in de 
18e en 19e eeuw in zwang was, is wel uitgestorven, 
maar folkloristen en verzamelaars hebben deze 
stenen overblijfsels van de kerst- en nieuwjaars
geneugten met zorg bewaard. Dat deze patakons 
vaak voorstellingen bevatten van de feestelijke ge
legenheid — een geboorte van Kristus, een aarf-
bidding der Wijzen, een ster van Betlehem — is 
verklaarbaar, maar was niet vereist : er zijn afbeel
dingen uit fauna en flora, uit fabels en geschie
denis. 

Brood en spelen hebben steeds de uitstappen 
van de mensheid in het mythische en het meta
fysische als rituele elementen begeleid, als een 
tastbare getuigenis en een aardse symbolisering 
van edeler dromen en ideeèn ! Zo blijken het offer-
brood dat men nuttigde en de appels en noten die 
men elkaar ten geschenke gaf, de verre voorlopers 
van onze Sinterklaas-, Kerst- en Nieuwjaarskoeken 
en van onze wereldse feestmalen waarbij alleen 
een elektrisch-verlichte (soms zelfs plastieken) 
Kerstboom nog een vage herinnering in stand houdt 
aan het feestgetij der vaderen .. Wijzen wij er ten
slotte op, om deze excursie in de kulinaire bege
leidingsverschijnselen van dit feestgetij te beslui
ten, dat wij niet mogen uit het oog verliezen dat 
er tijden geweest zijn waarin het voedsel in al 
zijn karigheid niet genot maar instandhouding, en 
waarin het brood zelf in de allereerste plaats leven 
betekende . Zo wordt ook deze zeer natuurlijke en 
menselijke zorg betrokken in het geheel van de 
even menselijke bovennatuurlijke verwachting van 
het heil, van de levensoverwinning en instandhou
ding, dat in het licht en het groen van de Kerst
nacht een — wellicht poëtischer — symbool heeft 
gevonden. 

r. bosmans. 
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KRUISWOORDRAADSEL 

OPGAVE 83 
HORIZONTAAL 

1) 1 van de 52 speelkaarten. 
2) Anagram van •> ADER - - Stevige. 
3) Noodsein - Kippenprodukt 
4) Geboorteplaats 
5) Ierland - Stroom in Siberië. 
6) Loop - Anagram van « BEN ». 
7) Twee medeklinkers - Evenaar. 
8) Ezelgeluid - Egyptische stad -

Rechts-onder. 
9) Gedichten van Homerus. 

10) Karekiet. 

VERTIKAAL 

1) Waard, kastelein. 
2) Ten bedrage van - Strijdperk. 
3) Sekretaris van het VU-partijbestuur 

- Fries water. 
4) Brussels voor • TRAAN » - Boom. 
5) Senior - Spelprogramma. 
6) Nieuw huis - Spaanse meisjes

naam. 
7) Komt voor « KIRI » - Meesteres. 
8) Daar - Komt voor .ANK-AMON» 

Aan Gerda. 
9) Plaats in Gelderland - Nauwgezet

heid. 
10) Uitstap, trip - Familielid. 
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_ Vlamingen, 
I • I vraag GRATIS ADVIES 
i ^ f voor uv» hypotheek-
^ • ^ ^ 'eningen (1e en 2e r.) 

en UW/ bouwgrondkredieton 
aan de 

HYPOTHFFKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT Tel 09'22.88.33 
van 9 tot 18 u ('s zal geslof.) 

Agenten en makelaars 
n^cim kontakt me* on« ' 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS -VESTONS - BROEKEN-PARDESSUS | 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING VERMEESCHl 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpwi Tel. 03.31.35J3J 


