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BLIJVEH HOPEN 
1973 werd weer 

een lange stoet van eendere dagen 

vol jachtende mensen, 

rustelozer dan ooit 

op zoek naar geld en goed waarmee, 

ze denken zij toch, 

het geluk wordt gekocht. 

En zij draven maar 

en lopen elkaar voorbij en omver 

in een onverschillige wereld 

vol onrechtvaardigheid, korruptie en geweld. 

Maar de vrede van het hart 

vinden zij niet... 

Toch willen wij verder hopen en dromen 

van een gelukkiger wereld 

met vrije, vriendelijke mensen 

Een wereld van eenvoud en liefde. 

Hoe koud onze dagen ook soms zijn 

laten wij samen verder zoeken in 1974. 

Hepen is immers leven. 
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MEDEWERKERS, AANDACHT AUB 

Mogen wij U met aandrang verzoeken alle kopij voor ons nummer van 

5 januari extra vroeg in te sturen. De dinsdag 1 januari is de drukkerij 

immers gesloten, en bovendien schakelen wij over van typo-rotatiedruk 

naar offset-rotatiedruk. Dank bij voorbaat. 

rechtzetting 

In het artikel dat senator Jorissen vorige weei< schreef als repliek op een artikel van 
• Links •, speelde het zetduiveltje ons erge parten. In de derde alinea (« Wij » van 22-12-

73, BIz. 7) stond : « Ze weten zeer goed dat de Volksunie tegen vakverenigingen is •. Dit 
moet natuurlijk zijn : • ... NIET tegen vakverenigingen is ». Dit blijkt overigens ook uit de 
daarop volgende zinnen. 

de 
laatste 

U heeft, waarde lezer, lieve lezeres, 
de laatste « Wij » in handen van 
dit formaat en met de vertrouwde 
« kop » die wij nu reeds zeven jaar 
lang gebruiken. Vanaf volgend 
nummer {5 januari) verandert 

<c Wij » vrij grondig van uitzicht. Het formaat wordt weer merkelijk 
kleiner, terwijl het aantal bladzijden stijgt van 16 tot 24. Bovendien 
hebben wij, bij deze inzet van onze twintigste jaargang, onze titel eens 
laten hertekenen en het hele rubriekenschema wat veranderd. Ten 
slotte stappen wij volgende week ook over van typo-rotatiedruk naar 
offset-rotatiedruk. Dat zegt de leek in het vak niet zoveel, maar ieder
een zal het toch wel kunnen merk«n aan -'-« kwaliteit van de druk en 
vooral van de fotoweergave die daardoor aanmerkelijk kunnen verbe
teren. 

oorlog of vrede 

«... het is vanuit onze gedachten-

wereld dat onze liefde groeit en 

bloeit ». 

(uit « Over liefhebben en goed

zijn » door R. Boudens). 

De vrede — zoals al het goede — is niet 
de vrucht van gevoeligheid maar van liefde
vol denken. Vrede is de vrucht van goed ge
zag, een gezag dat groeit vanuit een liefde
volle gedachténwereld. 

De politieke vredes-opgaven liggen bij de
ze jaarwende zo voor het rapen, zowel op de
ze grote wereld als in ons klein landeke : de 
volkomen vastgelopen gewestvorming, zodat 
het oude gecentralizeerd België het meer en 
meer haalt op de jonge naties-in-wording : 
Vlaanderen en Wallonië. Het Midden-Oosten, 
waar de 2.3 miljoen Palestijnen sinds 1947 
in tentenkampen worden vergeten, en waar 
wij alleen nog over de oliekrisis spreken. De 
verdrukte en gefolterde demokraten in alle 
werelddelen en onder zeer verscheidene regi
mes. De volkeren-in-verdrukking die streven 
naar autonomie in groter federale verbanden. 
De zwakken en achterop-geraakten die « ver
geten • en verpauperd leven in de welvaart
staat. De vele Vlamingen die sinds een kwart 
eeuw hopen op amnestie voor lang vergeten 
oorlogsfeiten. Het pluralisme waarvan de 
warme stralen in Vlaanderen de kille mist 
van de onverdraagzaamheid niet kunnen door
breken. 

Op ieder vlak — de wereld, Europa, België. 
Vlaanderen, onze gemeenten — moet een 
politieke partij een liefdevolle gedachtén
wereld bezitten, uitbouwen en konkretizeren. 
Veel meer dan een kille en verstrakte ideolo
gie is zulk gedachtengoed op waarden, op 
grondstrevirigen gebouwd, maar steeds ver
anderend In vormen en toepassingsvelden. 

In haar buitengewoon geslaagd kongres 
van Oostende heeft de Volksunie dit funda
menteel gedachtengoed opnieuw bevestigd en 
in één begrip samengebald : het volksnatio-
nalisme. en precies omwille van deze maat
schappelijke visie is de partij sociaal (voor 
een rechtvaardige welzijnsmaatschappij door 
drastische herverdeling van de inkomens], 
federaal (voor een staat waarin de eigen 
volksgemeenschap in de ruimste mate zich 
zelf bestuurt) en pluralistisch (de specifieke 
en verscheiden-georiënteerde inbrengen van 
leden en kiezers worden positief gewaar
deerd én gebundeld). 

Het kongres van Oostende werd gehouden 
in een zekere atmosfeer van krisis. Schreef 
men niet over een zachte neergang van de 
VU ? Borstelde men niet reeds een clair-
obscur tableau van allerlei barsten en scheu
ren, tegenstellingen en vleugels rond geruch
ten over een vernieuwing en hervorming aan 
de top ? Maar de partijraad heeft op volwas
sen wijze een grondige vernieuwing en ver
jonging kunnen paren aan positieve waarde
ring en eerbied voor de stichters en eerste 
leiders van de partij. 

Ik heb persoonlijk op beslissende wijze 
kunnen bijdragen tot de nieuwe bestuursfor-
mule waardoor een vermenigvuldiging van 
mensen in de top werd verwezenlijkt waar
door, enerzijds, een rijkere inbreng bij de be
leidsbeslissingen en, anderzijds, een inniger 
kontakt met de basis worden verzekerd. 

« Basis "... het woord Is gevallen. Bij de 
VU is er nog een basis van politiek-gevoelige 
militanten aanwezig. Mannen en vrouwen die 
iets willen doen, die zich onbaatzuchtig wil
len inzetten, die op ieder ogenblik kunnen 
gemobilizeerd worden. 

De VU is de enige partij in Vlaanderen die 
niet op vrijgestelden en nevenorganisaties 
moet rekenen om politieke aktiviteiten te 
plannen en te ontwikkelen. 

De basis, de « kaders », zij vulden de Oos-
tendse kursaalzalen op een stormige zater
dagmorgen (en ondanks de programmawijzi

gingen wegens de eerste autoloze zoncfag fl 
met 1.000 en 's namiddags met 2.000 entoe-
siaste Vlamingen ! De kongresstof was zo 
rijk en gevarieerd dat ruim de helft van da 
besluiten moest worden verdaagd naar een 
bijkomend kongres in mei 1974. 

Hoopvoller nog is het merkwaardig feit 
dat de VU zich niet zelfingenomen gedraagt, 
maar, integendeel, er niet voor is terugge
deinsd haar grondbeginselen, haar reden-varv 
bestaan zélf opnieuw in diskussie te brengen. 

Sommige vraagstukken zijn zo prangend Ifi 
verband met de vrede-op-aarde, dat zij een 
dringend en duidelijk beleid vergen. 

In eigen land de gewestvorming en de In
flatie. 

Beter géén dan een slechte gewestvor
ming, aldus vice-premier L. Tindemans (CVP). 
Welnu, het voorliggend plan is slecht. Er 
ligt nochtans een mogelijke oplossing In het 
verschiet, te weten de besluiten Inzake 
staatshervorming van het CVP-kongres, 1972, 
te Antwerpen. Op dat plan van gewestvorming 
werd destijds gunstig gerageerd door de 
VU. Thans staan ook de Vlaamse liberalen 
afwijzend tegenover het plan van de rege
ring. Dit betekent dat er een politieke meer
derheid zou kunnen gevonden worden voor 
een waarachtige gewestvorming, die einde
lijk de slagbomen zou openen op een harmo
nisch federalisme. 

De gevolgen van de oliekrisis laten zich 
reeds sterk voelen in de sektor kosten en 
prijzen. Anderzijds zullen de privé-investe-
ringen zeer waarschijnlijk verminderen ter
wijl de werkloosheid zal toenemen. Dit bete
kent dat de overheid krachtdadig zal moeten 
optreden zowel ekonomisch als sociaal. De 
belangrijkste taak is mijns inziens het op 
peil houden van de koopkracht en — nog 
meer — het optrekken van alle inkomens tot 
een leefbaar minimum. Reeds op ons kon
gres van 1971 stelden wij dat dit bedrag voor 
een alleenstaande rond de 85.000 fr. moet 
liggen. 

(lees verder op biz. 3) 



Ruim 1000 luxe winteroverjassen 
- gewaarborgd zuiver scheerwol -

voor heren 
I .OI«e - JAGERSMAMTHS - GBOSOe SHETLAND MANmS 

SUPER DISCOUNT 
VERKOOP TEGEN ECHTE 
FABRIEKSPRIJZEN! 

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

10.000 
dames- en heren wintermantels 
• 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 
fabrieksprijzen de deur uit ( 

Profiteer van deze 
uitzonderlijke eindejaarsverkoop 

U MOET NAAR NIEL! 
ENZ... 

NU 1.500 F „1.995 F 
Na is het juiöo ogenblik daar «m uw wintermantels i* kopen! 
Uw reh komt er driedubbel uit. Dit betekent kwaüterttkledlng 
tegen fabrietopriis kopen... U spoort vele honderden 

i l M 

2000 luxe blazers voor heren 
• VAN ZttWBt SOHEERWOl 

• AUE DENKBARE MATBii 
• IN ZWAKT - BRWN - BLAUW OF GRIJS 

1000 kwaliteits herenbroeken 
• VAN TSttENKA EN WOL 
• AUE MATEN BESCMKBAAR 
• IN TALRIJKE M(M>EKLEUREN 

NU 

Luxe wintervesten voor heren 
Nieuw model 3 /4 mantel gevoerd met extro kwaliteit, syn
thetische pels, vrild leder en Borg. In alle denkbore maten en 
modeHen. Wtronderlijke knoppe modellen voor de jeugd! II! 

1J00FJ.995F 

1.500 F .. 500 F =, 750 F 
DIT IS DE MACHTIGSTE SU PER 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 BIJNA GRATIS DE DEUR UIT! 

5000 luxe herenkostuums 
• PRACHTIGSTE DESSINS EN AFWERKINO 

• NIEUWSTE MODELLEN VAWT JAA» 

• GEWAARBORGD ZWVER SCWEmWOl 

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

75 VERSCHILL»iDE MA
TEN UIT TE KIEZEN 

RWM 1.000 F BENEDEN DE VROEGERE PRUZEN 

5000 sportvesten voor heren 
• IN DE NIEUWSTE STOFFEN EN MODELLEN 

• VAN ALLEREERSTE KWALITEIT 

" ALLE GEWAARBORGD ZUIVER SCHEERWOL 

WEES ER BIJ! KOM NIET TE LAAT! 1.000FJ.500F 
OOK PRACHTIGE ITALIAANSE MODELLEN VOOR DE JEUGD 

NU 

500 LUXE DAMESWINTERMANTELS VAN ZUIVER SCHEERWOL 
• IN TALRUKE MODEKLEUREN • MET ECHTE PELSKRAAG • MATEN VAN 40 TOT 52 

Nu tegen echte fabrieksprijzen: I . O U U F EN I . / 7 J I 
MEER DAN 2000 LUXE WINTERMANTEIS VOOR DAMES IN VOORRAAD l i l 

ZO'N KEUZE VINDT U NERGENS !! 1 

lOOden prachtige damesmantels 
hl alle denkbore moten. Vier kleuren: donkergroen, 

morinebbttW, donkerbruin en zwart. 

NU TEGEN DE ECHTE 
I^BRIEKSPRIJS VAN 1.500 F 

Damesregenmantels 
VAN TERGAL GEVOERD MET EERSTE KWAUTEIT WARME 

BORG miTATIE PELS 

Hoe bereikt ü best SÜCCÉ&KtÈDING WIEYERS 
MstAyMW LH HOS 

2.495 F NU 1.995 F 
SUCCES KLEDING MEYERS 

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

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 2Ö UUR ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

P.S. BCLANGRIJKE MEDEDELING : 
Alle «edinflïtukken van deie SUPER DISCOUNTVERKOOP lijn aangeduid met: 

o) witte label op de mouw met hun eskamprijs 

b) NMt M. en Miiter M. de Luxe. 
De verkoop van onze normale eolleetie» heren- en dameskleding gaat gewoon verder 

»«— H — — - 'q verkoopprijzen. 
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hongerstakingen en fakkellocp 

JONGE MENSEN 
WILLEN 
VREDE DOOR AMNESTIE 

Het is ronduit beschamend en tel<e-
nend voor het laag niveau waarop in 
België aan politiek wordt gedaan, dat 
bijna dertig jaar na de tweede wereld
oorlog nog steeds niet de brede spons 
werd geveegd over het hele oorlogs
verleden. Alle Europese landen, Rus
land inbegrepen, verleenden reeds am
nestie voor oorlogsfeiten en schiepen 
aldus de kans voor hun mensen op een 
nieuwe toekomst zonder haat of ver
bittering. Alleen het kleine België kan 
dit nog steeds niet opbrengen... Toch 
hebben alle vooraanstaanden van dit 
land het in hun kerstboodschappen elk 
jaar weer over vrede, verzoening en 
rechtvaardigheid. De schijnheiligheid 
druipt van de muren af. 

Ook dit jaar weer hebben tal van 
jonge mensen, de meesten zijn gebo
ren na de tweede wereldoorlog, met 
inzet van hun ganse persoon gepoogd 
de muur van haat en onbegrip te door
breken. Tijdens het vredige weekeinde 
vóór Kerstmis zijn ze, het barre winter
weer trotserend, van West-Vlaanderen 
uit naar Brussel getrokken doorheen 
een groot deel van het Vlaamse land. 
Aan elkaar gaven zij de fakkel van de 
hoop op een spoedige amnestie-maat
regel door en in het hardvochtige Brus
sel gingen ze met een petitie naar de 

koning om hem — en alle vooraan
staanden — te vragen dat de eigen 
woorden over « vrede, begrip en ver
standhouding » eindelijk in werkelijk
heid zouden worden omgezet. VVB-
voorzitter Paul Daels zei het tijdens de 
bijeenkomst achteraf in de Egmont te
recht : amnestie is ten slotte een zaak 
van sociale rechtvaardigheid. In de 
krypte van de Ijzertoren, te Gent en te 
Antwerpen (in het Scheldehof) honger
den jonge mensen het hele weekeinde 
lang met het oog op hetzelfde doel : 
amnestie. Te Gent mochten de honger
stakers van geen enkel openbaar plein 
gebruik maken van de o zo Vlaamsge-
zinde CVP-burgemeester Van den Dae-
le. Ze vonden ten slotte een onderko
men bij een kerststalletje van de Kar
melieten in de Burgstraat. 

Het lijkt allemaal zinloos tegenover 
de onverschilligheid van de brede mas
sa en de vijandigheid van een groot 
deel van de politieke wereld. I^aar het 
is niet zinloos ! De mensen van Were 
di de VNSU, het TAK. de Vlaams-natio-
nale weerstanders en al de anderen 
hebben goed werk verricht. Eens zal 
hun boodschap tot resultaat leiden, 
daarvan zijn wij zeker. 
Foto : de hongerstakers te Antwerpen 
met o.m. mevrouw Wim Maes. 

persmededeling 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

stelt vast dat in 1973 — op de drem
pel van het dertigste jaar na het 
beëindigen van de oorlog — geen en
kele vordering werd gemaakt met het 
verlenen van amnestie voor politieke 
gevallen van kollaboratie. 

Het Partijbestuur wijst er opnieuw 
op, dat België terzake een treurige 
uitzondering blijft niet alleen in de 
Westerse wereld, maar ook in gans 
Europa. 

De Volksunie handhaaft onvermin
derd haar eis tot het verlenen van 
amnestie aan de zgn. politieke delin-
kwenten uit de tweede wereldoorlog. 

Het Partijbestuur van de VU neemt 
met voldoening kennis van de Amnes-
tie-akties die in deze Kerstperiode 
vooral door jongeren worden gevoerd. 

(vervolg van biz. 1) 

OORLOG 

OF 

VREDE 

In eigen land blijvend wordt de vredige 
atmosfeer van kerstmis en nieuwjaar op pijn
lijke wijze verstoord door de onheilspellende 
ontwikkelingen in de nationale Schoolpakt-
kommissie. CVP en BSP willen mordicus naar 
twee onderwijsnetten — elk het zijne ! — 
wat gewoonweg met zich zou brengen dat 
ons gemeentelijk onderwijs zijn eigen karak
ter en zelfstandigheid verliest en dat de door 
velen gewenste open gemeenschapsschool 
er nooit komt. 

Neen, de pluralistische geest waait nog 
niet over Vlaanderen, ondanks het Kultuur-
pakt. 

In deze tijd van de wijzen uit het Oosten 
gaan onze gedachten als van zelf naar het 
Midden-Oosten, naar de aarde waar Jezus 
van Nazareth goed-doende voorbijging. Ieder
een praat over olie en krisis. Wie spreekt er 
nog over de grondslagen van een duurzame 
vrede ? Wie spreekt er nog over de Palestij-
nen, waar het eigenlijk om zou moeten gaan? 

De afkeer voor Palestijnse terroristen mag 
Europa niet doen vergeten dat sinds 1947 

een paar miljoen Palestijnen van hun voor
vaderlijke grond in het heilig land in tenten
kampen werden samengedreven en daar nog 
steeds leven, etend het zure brood van lief
dadigheid en wereldorganisaties. 

Het standpunt van de VU is duidelijk : er 
mag geen • vrede » (?) tot stand komen op 
de rug der Palestijnen die recht hebben op 
een vaderland en op zelfbeschikking. Als 
eerste stap moet Israël de UNO-resoluties 
over de ontruiming der bezette gebieden 
(1967) aanvaarden 

Mits internationale aanvaarding van en ga
ranties voor het bestaan van de staat Israël 
moeten de grote en rijke landen, hierbij ge
steund door de Arah'scho olielanden en door 
Israël zelf, de staat Palestina met begelei
dende ekonomische hulp in het leven roepen. 

Misschien zien de « wijzen » uit het Oos
ten dan weer de ster. 

m. coppieters, 
senator. 

**STEUN A A N DE PERS** 
NOEHEN ZE DAT 

Tijdens de bespreking van de Rijks
middelenbegroting gispte senator Wim 
Jorissen op striemende wijze de rege-
ringspolitiek inzake steun aan de pers. 
Hier ligt de huichelarij van de regering 
er echter niet vingerdik toch armen-
dik op. 

Het heet dat heel de operatie nood
zakelijk is omwille van het behoud van 
de verspreiding van een verscheiden
heid van politieke opinies. 

Bij de uitvoering begint men echter 
onmiddellijk met deze steun te be
perken tot de kranten, die alle in 
handen zijn van de regeringspartijen 
of die in hun invloedsfeer leven. In 
zover slechts dit laatste het geval is 
zal de miljoenensteun ze echter nog 
meer schatplichtig maken aan de re
geringspartijen. Men schakelt daarbij 
heel de pers van de oppositie uit. 
De regeringspartijen krijgen dus dit 
jaar 100 miljoen en volgend jaar 200 
miljoen frank steun. De oppositie 
wordt uitgesloten. Ze wordt echter 
niet alleen uitgesloten. 

Ze zou nog onrechtstreeks moeten 
opdraaien voor de staatssteun aan tal 
van rijke kranten. 

Oppositiepartijen geven af en toe 
kleine pamfletten uit huis aan huls 
waarin ze hun stellingen bekend ma
ken en verdedigen. Zo het de rege
ring ernst zou zijn met haar bewe
ring dat ze de verscheidenheid van 
politieke mening wil waarborgen zou 
ze hier eveneens steun moeten ver
lenen. Het tegendeel is echter waar. 

Haar doel is deze opiniepers uit te 
roeien of tenminste beperken. 

Zo deze pamfletten verder verschij
nen zal men na 1 januari e.k. niet 
meer 20 centiemen port betalen doch 
wel 75 centiemen en het jaar nadien 
één frank per brievenbus. 

Dit is een rechtstreekse aanslag 
tegen de vrije politieke opiniepers. 
Ofwel moet ze verdwijnen. 

Ofwel moet ze betalen om de rijke 
kranten te onderhouden. De kapitaal
krachtige investeringen, de grote 
kranten worden geholpen. 

De kapitaalloze vrije opiniepers 
wordt gewurgd. De regeringspartijen 
stellen zich niet tevreden met hon
derden miljoenen aan hun pers, met 
de checks die ze krijgen van dankbare 
zakenlui voor uitgevoerd werk of voor 
leveringen aan de staat, met gratis 
propagandisten in de meer dan over
volle ministeriële kabinetten, met de 
meest flagrante partijpolitieke benoe
mingen op plaatsen waar geen werk of 
onvoldoende werk Is en waar men zijn 
propagandisten onderbrengt, liefst 
zonder eksamen. 

Neen, de pers van de oppositie 
dient daarbij gewurgd. In naam van de 
waarborg dan nog voor de vrije poli
tieke meningsuiting. 

Er zijn dingen, mijnheer de eerste-
mlnister, die de grenzen van het ele
mentair fatsoen overschrijden en 
waarbij elk elementair demokratisch 
refleks ontbreekt. 

taalwetten op de helling ? 

VLAANDEREN 
BLIjFI EISENDE 
PART!) 

Uit persberichten blijkt dat de eerste-minister 
n.o.v. van het dekreet-Vandezande tot verneder
landsing van het bedrijfsleven een waslijstje zou 
willen voorleggen aan de Kultuurraden om geheel 
de taalwetgeving eens te herzien. 

Daar heb je de reaktie tegen al te minimale Her-
toginnedalse taalwetten, les lois scélérates, naar 
Brussels-Franse toonaard Meneer Leburton, U moet 
weten dat Vlaanderen nog Eisende Partij is (zie 
mijn boek in mijn onderzeese tijd geschreven met 
Rob Vandezande, toen ook onderzeeër). 

U moet weten dat wij op het loutere gebied van 
het taalflamingantisme nog verre van voldaan zijn ! 

U moet eens als eerste-minister die wel geen 
Nederlands spreekt maar het wel kan aflezen en 
lezen ons Kompendium bIz. 25 tot 50 lezen (Ook' 
Vü-militanten mogen dat eens doen I). U vindt daar
in ons waslijstje in de vorm van sluitende wets
voorstellen gegoten door Rob Vandezande Het zijn 
geen verzuchtingen maar keiharde eisen. Wij wil 
len de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht, die al
leen adviezen mag geven die de regeringen naast 
zich leggen, vervangen door 'n Hof voor Taaltoe
zicht vergelijkbaar met 't Rekenhof. Wij willen in 
alle rijksbesturen en vooral in alle parastatalen die 
de wet overtreden vasie taalkaders. 

Wij willen dat in overheidsdienst ook de monde
linge dienstbetrekkingen plaats vinden in de taal 
van de mindere : de meerdere moet de taal van 
de mindere spreken. Uw vriend Mobutu zal U dat 
ook wel verteld hebben : • In Vlaanderen Vlaama •. 
Dat weet U wellicht nog niet. In Zaïre de authentici
teit — dat weet U wel en U neemt het (terecht). 

Wij willen dat het ambtsgebied van alle gewes
telijke Diensten aangepast wordt aan de taalgrens. 

Wij willen orde op zaken in de Sabena en voor 
andere koncessiehouders en voor hen die opdrach
ten van de Overheid vervullen. 

Wij moeten U niet herhalen wat wij te eiaen 
hebben van Brussel inzake bestuur, onderwijs on 
ziekenhuizen. Wij verwijzen U naar de voorstellen 
Jorissen en Raskin betreffende Voerstreek en 
taalgrens. Wij willen taalkaders in de strijdkrach
ten (voorstel Bouwens). Wij blijven ons verzetten 
tegen de Liberté du père de familie en de onwetti
ge Franse lessen in Vlaanderen die er moeten to» 
dienen de Vlaamse knechten er op voor te bereiden 
hun Franse meesters te dienen. Destrée heeft ge
zegd • • On nous a volé la Flandre ». De Walen zijn 
geen gevaar meer voor ons maar wij willen Vlaan
deren bevrijden van verfransing, het bevrijden van 
zijn • Bourgeoisie ». 

Wij herhalen met Lodewijk de Raet : « taalbelang 
is stoffelijk belang ». 

Als volksnationalisten zijn wij dirigisten en geen 
liberalen. « Entre Ie pauvre et Ie riche — entre 
Ie fort en Ie faible c'est la liberté qui opprimo et 
la loi qui affranchit •. 

Wij willen een Vlaamse Staat om ons Vlaamse 
Volk met staatsmacht de welvaart en het welzijn te 
bezorgen waar het recht op heeft. 

Tweeledig 'ederalisme om baas in eigen huis te 
zijn — niets meer of niets minder. Wij zijn In dit 
opzicht niet minder goede Europeanen en niet 
meer partikularisten dan de Denen, de leren, de 
Nederlanders het zijn en de Tsjechen, Slowaken, 
Basken, Bretoenen en Katalanen het zouden willen 
zijn. 

m. van haegendoren 

senator. 
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(jeeveedee) Op de lange weg van de onderwijsvernieuwing in Neder
land is de afgelopen week een belangrijke stap gezet. De minister van 
Onderwijs, de buitengewoon hard werkende J. van Kemenade, instal
leerde namelijk de kommissie die de plannen gaat voorbereiden tot het 
instellen van de zogeheten « IVliddenschool ». Deze geheel nieuwe tak 
aan de reeds uitwaaierende Nederlandse onderwiisboom is bedoeld voor 
alle kinderen tussen 12 en 16 jaar, en beoogt een eind te maken aan 
zekere vormen van diskriminatie die onvermijdelijk ontstaan wanneer na 
het lager onderwijs de leerlingengroep zich opsplitst in een gedeelte dat 
verder teoretisch onderwijs gaat volgen en een deel dat terechtkomt in 
het technisch onderwijs. 

Aan dat teoretisch onderwijs, dat allerlei vormen omvat zoals het gym
nasium, het ateneum, het middelbaar en hoger algemeen vormend onder
wijs het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, enz. enz. zijn de 
laatste tien jaren miljarden guldens besteed. Het biedt, zij het volgens 
een niet altijd bevredigend selektie-systeem, vrijwel optimale mogelijk
heden aan de jeugd om zich voor te bereiden op een positie in de maat
schappij. Dat begint al met speelklasjes voor de driejarigen, het vervolgt 
met de modernste en duurste technieken en metodes in het lager en 
middelbaar onderwijs en loopt tenslotte uit in de universiteit met zijn 
gespecialiseerde opleidingen voor medici, juristen, sociologen en wat al 
meer. 

ONDERWIJSDISKRIMINATIE 

GAAT VERDWIJNEN 

ER KOMT EEN 
SCHOOLTYPE VOOR 
12-16 JARIGEN 
verschillen zijn veel te groot 

Voor de jeugd die naar een technische opleiding gaat — vaak noodge
dwongen en zeker niet altijd uit warme belangstelling — zijn er die rijk 
geschakeerde mogelijkheden bij lange niet. Het is dan ook met name 
van de kant van de vakbeweging en van de werkende jongeren, maar ook 
van de zijde van mensen uit het algemeen onderwijs dat al een kleine vijf 
jaar de eis wordt gesteld om dat grote verschil weg te werken en voor 
de hele Nederlandse jeugd tussen de 12 en de 16 jaar (bij zestien eindigt 
de leerplicht! een schooltype te kreéren dat voor allen verplicht zou zijn 
en waarna de leerlingen eerst definitief aan specialisatie zouden gaan 
denken Dat schooltype moet de « middenschool » worden. Maar zoals 
zoveel nieuwe ideeèn gaat ook de geboorte van deze nogal ingrijpende 
onderwijsvorm met zware barensweeën gepaard. 

In 1969 kwamen de eerste papieren eisen op tafel en tijdens een mas
sale demonstratie van werkende jongeren in Den Haag beloofde de toen
malige staatssekretaris van Onderwijs, dr Grosheide, dat men in 1970 
met de eerste eksperimenten zou beginnen. We zijn nu bijna vier jaar 
verder, maar van enig ekspenment is nog steeds niets in huis gekomen. 
Er rees felle tegenstand bij leraren van het huidige middelbaar onderwijs 
en ook op het ministerie waren er iioge ambtenaren die de rem op de 
plannen zetten. Drie jaar geleden moest de Groningse professpr L. van 
Gelder, die een groot voorstander is van de middenschool, dan ook tijdens 
een on'derwijskongres verklaren dat het volgens hem duidelijk was dat de 
middenschool naar het land van ds illusies was verhuisd. Ondanks weten
schappelijk onderzoek en grondige studie door specialisten uit de vak
beweging bleven alle plannen in de Haagse bureauladen verborgen en de 
genoemde professor vroeg zich dan ook in het publiek af of de belofte 
van Grosheide niet een « zoethoudertje » was geweest voor de werkende 
jongeren. 

in 1974 eerste proeven 

Ook verschillende grote gemeenten vonden het tijd om de midden
school van de grond te laten komen. Maar wanneer ze zich tot het 
ministerie wenden, werden ze met een kluitje in het riet gestuurd. De 
ambtelijke wereld binnen het onderwijsministerie vond het allemaal maar 
. voortijdig » en weigerde zelfs subsidie aan de Stichting voor Onder-
wijs-onderzoek die zich over de beloofde eksperimenten zou buigen. 

De voortvarende minister van Kemenade gaat nu echter spoed achter 
de zaak zetten. Hij heeft nog wel met definitief toegezegd dat de midden
school straks een feit zal worden (daarvoor is trouwens een aantal wijzi
gingen in de Onderwijswet nodig), maar de door hem geïnstalleerde kom
missie heeft wel opdracht gekregen met te talmen, zodat welliclit in de 
loop van volgend jaar inderdaad de eerste eksperimenten van start kun
nen gaan. En daar de kommissie grotendeels uit voorstanders van het 
nieuwe schooltype is gevormd, kan verwacht worden dat er nu eindelijk 
schot in deze gewichtige zaak komt. 

De Middenschool wil via een proces van observatie en oriëntatie aan 
alle 12- tot 16-jarigen optimale kansen bieden voor de ontplooiing van hun 
mogelijkheden. Het is vooral de arbeidersjeugd die tot nu toe in het 
nadeel is doordat zij na de lagere school wordt opgesplitst naar sexe, 
milieu, geestelijke en lichamelijke toerusting, levensbeschouwing en 
maatschappelijke bestemming, en het tijdstip van deze opsplitsing is on
verantwoord vroeg. Niettemin staat natuurlijk vast dat er grote verschil
len zijn tussen de leerlingen ; hst spreekwoord van de maarschalkstaf 
die ieder van jongsaf in zijn ransel zou dragen, is so wie so niet waar. 

De Middenschool zal zich dan ook sterk richten op individuele aanpal<, 
waarbij ieder de kansen krijgt die er voor haar of hem zijn weggelegd. 
. Het wordt geen eenheidsworst », zei de minister vorige week nadruk
kelijk. Er komen zowel vaste- als keuzevakken en vooral bij die laatste 
is er een rijke verscheidenheid : talen, wiskunde, ekonomie, staatsinrich
ting, maar ook houtbewerken, tuinbouw, foto- en filmkunde, enz. Kortom, 
als 'de Middenschool een feit zal zijn, wordt een breed skala geboden 
waarin elk kind, uit welk milieu ook, zich zal kunnen ontplooien om later 
eventueel een verdere studie aan te pakken. De Middenschool kan heel 
wat problamen van het onderwijs, van de jeugd (en van de ouders I) 
oplossen. Hopen we dat de eksperimenten inderdaad in het nieuwe jaar 
zullen beginnen ! 

A'AN MJJN LIEVE VLAMINGEN, 
V/eer is een jaar voorbij 
wanneer ik hier vro en blij, 
mijn allerbeste kerst- en nieuwjaarswensen 
'aan u schenk, dierbare mensen. 
Veel beloften bleef ik u schuldig, 
iraar dit jaar werk ik mij « bultig ». 
In 1974 doe ik nog meer voor de natuur, 
strijd ik verder voor de Vlaamse kuituur, 
mijn leuze blijft immer (integraal) federaal, 
mijn daden zijn ook sociaal, 
mijn ekonomische visie is progressief, 
zo bied ik u een alternatief. 
In 1973 hielden wij een half kongres, 
maar niemand staat graag met 1 been op de bres, 
daarom beloof ik u : in 't nieuwe jaar 
komt ook de andere helft kisar! 
Nog vele jaartjes en een goede gezondheid van 
Uw VUJO-ke auteur : R. Jochems 

dit zou voor jou kunnen zijn f 
Er bestaat een kans dat VUJO een vrijge

stelde bekomt voor haar werking, ten gevolge 
van de erkenning van de Volksunie-jongeren 
door de NJ (Nederlandse Jeugdraad). 

Komen In aanmerking voor deze funktie ! 
onderwljzers(ressen), leraars(ressen) (regen
taat + licentie). 

Indien u geïnteresseerd bent. Iaat ons met 
jou kenis maken en stuur uw curriculum vitae 
naar VUJO-nationaal, op adres van Hugo Co-
veliers, voorzitter, A. Goemarelei 53, 2000 
Antwerpen. 

groot duimpje in 

klein reuxenland 

De harde, noeste werker, vps, heelt na 
de ter aardebestelling van zijn Ie boorling 
zijn 2e op de wereld gebracht en het ' even
tjes - laten goedkeuren. Het « vernieuw
de » (?) plan is een overeenkomst tussen de 
regeringspartijen ; zij verbonden zich vóór 
1978 niets te veranderen m.a.w. alles kan 
langzaam maar zeker uitgevoerd worden. 
Waar blijven de protesten — gaaf werkelijk 
iedereen akkoord met dit 2e plan ? Wat 
houdt het in ? 
1. De NATO-verbindingen moeten nageko
men worden. Dit kan alleen door een leger, 
bestaande uit goedgetrainde mannen. 
Hulpverlening aan de Natie, d.w.z. bescher
ming van het volk, bestendige hulp,... 
2 Het leger zal bestaan uit : 
een beroepsleger, 
een vri\wiUigersleger 

In het 1e geval moeten zij kunnen omgaan 
met de modernste wapens, dit vei onderstelt 
een langere opleiding. 
3. Wanneer men genoeg vrijwilligers rekru
teert (6.000 tot in 1978] zal de legerdienst 
ook korter uitvallen voor de dienstplichtigen. 
Langzaam woidt de dienst ingekort tot 1978, 
van dit jaar at wordt het 6 maand. 
4. - 2700 dienstplichtigen zullen ter beschik
king staan van sociale dienstverleningen, bv. 
in beiaardentehuizen, jeugdbewegingen, e.d. 
5. De globale verdediging. Vt/at gebeurt er 
mee ? 

In het 2e VDB-plan komt het nauwelijks ter 
sprake. De globale verdediging geeft aan 
zijn ministerie de macht bij interne konflik-
ten — het krijgt het bevel. Zo komt de Riiks-
wacht, de Burr^erli'ke Bescherming en zelfs 
andere ministeries onder de vleugels van 
het lego'bevjin'l. Dat c'e toevoeging van 
Rijkswacht en een versterking is van het 
repressieapparaat ontkent VDB temeerste 

In overeenstemming met de NATO-ideolo
gie moet elk leger in het bezit zijn van e-^n 
gamma ultra-moderne wapens om de via d 
op gelijk welk tijdstip en op het even welk 
terrein te vernietigen. Om'hieraan te voldoen 
zal een diepe put in de gek'kast gegraven 
worden. Wat moet de Rijkswacht nu in gods
naam doen met ultra-moderne wapens bij 
bekeuringen, opsporingen, drugbestrijding,... 
bij het ten dienste staan van de mens... of 
lalt men ook histerisch mee met de NATO-
topper ' de vijand leeft in het hart van onze 
naties -. Ruikt dit met teveel naar een ver
regaande militarisering van onze samenle
ving ? Wordt iedereen, die zelfs opbouwende 
kritiek levert, aanzien als een vijandig iets 
waartegen men zich moet wapenen ? 

Scliolieren. studenten, ouders en vele an
deren lanceeiden harde slogankreten bii het 
1e plan. waar blijven ze nu ? Waren de vroe
gere protesten alleen maar holle frasen, 
slaagde de sensibilisering alleen omdat de 
scholieren vatbaar zijn voor stakingen — 
holle protesten — heihei — en dit alleen 
voor eigen belang, nl. het uitstel ? 

Telt dit alleen ? 
. Engagement ». waarschijnliik het be

roemdste woord ter wereld, is een zeldzaam 
verschijnsel I 

W3t gebeurt er nu ? 

Van den Boeynants beweert dat zijn 2e 
uitgave een « duidelijke verbetering - omvat. 
Nou ja, hij heelt nog gelijk ook. Ons leger 
zal beter (met meer centen) kunnen vechten 
als het bestaat uit prachtig getrainde man
schappen en uitgerust met de nieuwste 
snufjes. Het plan zou demokratischer zijn en 
vernieuwend voor onze defensiepolitiek ? 
Wat is er nieuw aan ? Het ve-zwijgen van de 
. globale verdediging » ? Het merlwlijk ver
schil ligt alleen aan het weglaten van de af

schaffing van het uitstel en de solidarltelts-
belasting. Zeker nieuw is de kneedbaarheid 
van de manschappen — maar aan het leger 
zelf verandert niets. 

In feite moeten we niet het ontstaan van 
een beroepsleger (alleen) aanvallen, vermits 
het nu reeds in zijn huidig bestel even ge
vaarlijk is. De plak wordt heden reeds ge
zwaaid door beroepsmilitairen (± 59.000 be
roeps- en i 38.000 dienstplichtigen) die 30 
a 40 jaar in het leger verblijven, tegenover 
12 a 15 maanden voor de dienstpliclitigen. 

Laten we eerlijk zijn, geen enkel leger Is 
te vertrouwen, zij zullen nooit de kant van 
de minstbedeelden kiezen. 

De enige oplossing is het bestaan zelf van 
een leger bekampen, niet het ontstaan van 
een beroeps is zo gevaarlijk, maar wel een 
versterking ; m.a.w. een versterkt leger 
kiijgt meer mogelijkheden om een proteste
rend volk te onderdrukken, te bestrijden. Wa 
eisen dan ook de losmaking van de Rijks-
vjacht uit de legerstrukturen en ze omvor
men tot een Rijkspolitiekorps met eigen In
stellingen en opdrachten. De uitbreiding van 
het aantal manschappen Is absoluut uit den 
boze. 

waar blijft jouw reaktie ? 

Je krijgt hiertoe de gelegenheid op zater
dag, 29 december, om 15 u — VU-sekreta-
riaat — Voldersstraat 71 — 1000 Brussel. 
« VUJO-werkvergaderIng i.v.m. met de leger-
plannen VDB ». 

Ook jij bent welkom ! 

Het arr. bestuur wenst Bernd Beke van 
harte proficiat bij gelegenheid van zijn huwe
lijk met Lieve Buyse. 

Het nieuw adres van ons bestuurslid Bernd 
Beke is : Arteveldestraat, 1500 Haile. 

Tijdens de pro-Baskische beto
ging aan het Spaans Konsulaat te 
Antwerpen met foto's van recent 
neergeschoten Basken, werd vol
gende tekst op duizende exempla
ren uitgedeeld. 

« Het gebeuren in Madrid met 
een van de kopstukken van het dik-
tatoriaal bewind van Franco mag da 
aandacht niet afleiden van de ware 
grond van de feiten in dit land. 

Vandaag betogen Vlamingen van 
diverse groepen uit solidariteit met 
het Baskische volk. 

Dit jaar waren meer dan 100 Bas-
ken te Diksmuide. in het kader van 
een gezamenlijk streven naar Viet 
Europa der Volkeren. 

In de laatste vrije stemming voor 
de burgeroorlog sprak meer dan 
80 % van het Baskische volk zich 
uit voor zelfbestuur voor Basken
land. Hun droom ging tenonder 
door de zegepraal van de centra
listische krachten. Meer dan 50.000 
Basken sneuvelden. 10.000 werden 
gefusilleerd. 

Ondertussen duurt die strijd 
voort. Jongeren namen de fakkel 
over v&n de oudere strijders van da 
Baskische Nationale partij. 

Onverminderd duurt de Franco
repressie voort. 

Ook in de jongste tijd werden 
tientallen Basken neergeschoten 
door de Spaanse bezetters van hun 
land 

Recente feiten : De meer dan 20 
dagen durende hongerstaking van 
zes Baskische priesters wegens de 
onmenselijke omstandigheden in de 
gevangenis. 

De ophefmakende brief van mgr. 
Anoveros (Bilbao) die, zoals ook 
Amnesty International dit deed, het 
sistematische foltersisteem van de 
Spaanse verdrukkers aankloeg. 

Zopas werden in de streek van 
Donostia (San Sebastian) tiental
len jongeren aangehouden door de 

« speciale brigade ». Vele van deze 
jonge mensen zijn amper 17 jaar. 
De beschuldiging lidmaatschap van 
de verzetsbeweging ETA (Euzkadita 
askatasnna = Baskenland en vrij
heid). Zij riskeren tientallen jaren 
gevangenis. 

Om al deze recente gebeurtenis
sen en om het blijvend miskennen 
van het recht op minimum vrijhe
den, bereikte ons een noodkreet uit 
Baskenland. « Vlaanderen help 

ons ». De hoop van dit volk op ons 
gesteld is zeer groot, sinds Diks
muide. 

Vlaanderen kan, gezien zijn eigen 
zware geschiedenis van nationale 
onderdrukking, een grote rol spe
len in het voorbereiden van het 
Europa van de Vrije Volkeren, met 
ziin voorrang voor de mens, zijn 
taal, kuituur en sociale ont.oog-
ding tegen een Europa van de 

machtssistemen en de naamloze 
grootkapitalen. 

Het bestuur van het Vlaams Ko-
mitee voor Steun aan nationale 
minderheden bestaat uit : 
V. Depauw (voorzitter), W. Luyten 
(sekretaris), prof. dr. K. Van 
Isacker (UFSIA), prof. dr. Maton 
(RUG), prof. dr. Meulepas (KUL), 
drs J. Van de Meulebroucke (VVL). 
R. De Ghein (IJzerbedevaartkomi-
tee). Mr. J. Ryckeboer, Mechelen. 
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in memoriam 

MICHrEL 
SERYAES 

Hi| stierf waarvoor hIJ leefde. 

Na een uiteenzetting voor de Mecheise 
arrondissementsraad van zijn visie op de 
verdere Voil<suniewerl<ing en nadat hii rus
tig zoals altijd de vragen daarover had be
antwoord velde hem een onverbiddelijke 
hartaanval. Op een paar minuten gleed, te 
midden van zijn politieke vrienden, het le
ven uit hem heen. 

Verslagen laat hij zijn gezin, zijn familie 
en zijn politieke vrienden achter. 

MIchiel Servaes, 51 jaar, is niet meer. 

Vóór Michiel zijn laatste jaar rechten te 
Leuven kon beëindigen maakte hij omwille 

van zijn inzet in de Vlaamse strijd kennis 
met de Belgische gevangenissen en straf
kampen, waarin hij vijf jaar doorbracht. 

Zaterdag hebben honderden longeren betoogd tegen het geplande duwvaartkanaal en de 
natuurveiwoestingen vandien 
Na een inleidende toespraak weid door de gemeente gemarcheerd, richting van de plaats 
waar het kanaal gepland is De bonte bende, die erg luidruchtig was, kreeg heel wat 
applaus van de Oeiegemenaars, die zelf niet zo erg opgetogen zijn met de plannen. 

Zo gauw de Vlaamse Beweging na de oor
log herleefde was hij er echter weer, kalm 
en onverzettelijk, zoals zijn karakter was. 
Eerst in de Vlaamse Volksbeweging, nadien 
in de Volksunie waarvoor hij bij herhaling 
op een onverkiesbare plaats kandidaat wil
de zijn. Hij werd voorzitter van de afdeling 
IVIechelen, nadien van het arrondissement, 
lid van de partijraad en voorzitter van de 
statutenkommissie van de Volksunie. 

Welke funktie hij ook vervulde, welke taak 
hij ook op zich nam, men kon er zeker van 
zijn dat het werk punktueel werd gedaan en 
dat het af was. 

Als relatief oudere — tussen de vele 
jongeren te Mechelen — zonder enige an
dere uitgesproken ambitie dan de partij als 
Vlaams-nationale en sociale strijdformatie te 
dienen, genoot hij groot gezag. 

Zijn leven was zo rechtlijnig als een leven 
maar zijn kan. Zijn gezin, zijn werk, het zang
koor dat hij leidde. En de partij waarnaar 
haast al zijn vrije tijd ging en waar hij steeds 
kompromisloos de radikale lijn verdedigde 
en op Vlaams en sociaal gebied. 

Zijn voorbeeld en zijn inzet zullen nog lang 
blijven nawerken te Mechelen. 

Aan mevrouw Servaes, aan beide zonen 
— studenten Hugo en Koen —, aan zijn 
dochtertje Vera en aan de geachte familie 
bieden de partijraad, het arrondissement en 
de afdeling IVIechelen van de Volksunie hun 
welgemeende deelneming aan. 

w i m jorissen. 

BELANGRIJK 
IS DE 
KULTURELE 
AUTONOMIE 

Donderdag 20 december jl besprak de Senaat 
de begroting voor de kulturele dodaties, dit wil 
zeggen de « kruimels » over dewelke de kuituur-
raden beschikken 

Normaal biedt de bespreking van een begroting 
de gelegenheid aan de politieke partijen over het 
beleid te handelen waar zij belrekkmg op hebben 
— in dit geval over de financiële armslag van de 
kultuurraden De regeringspartijen schenken daar 
echter ni?t de minste aandacht aan Voor hen is de 
beperktheid van de kulturele autonomie een afge
dane zaak, dan wanneer zij er de grote verbetering 
in zagen bij de grondwetsherziening. Het was de 
Vlaamse overwinning . 

Geen enkele spreker, noch van de CVP, noch/van 
de BSP, noch van de — o zo Vlaamse — PVV repte 
een woord. 

Senator Van Haegendoren was de enige woord
voerder met voor hem quasi ledige banken en . 
vice premier Tindemans, de « vader • van onze kul
turele autonomie. 

Van Haegendoren stelde vast, zonder tegenge
sproken te worden, dat de regering eenvoudig weg 
de zgz voorlopige ramingen van vorige jaren aan
houdt. 

Hij wees er o m op dat de Vlamingen voor de 
kuituur te Brussel tweemaal betalen daar de Vlaam
se verenigingen te Brussel allee i geholpen worden 
door de Brusselse Kultuurkommissie en de Fransta
lige verenigingen en door de gemeenten èn door 
de Frans-Brusselse Kultuurkommissie. 

Aangeklaagd werd ook dat de regering weigert 
de gemeenten de verplichting op te leggen subsi
dies voor kultureel werk uit te keren Sommige ge
meenten doen het behoorlijk, andere doen het met 
of krenterig De grote nationale instellingen voor 
kultureel werk worden (weliswaar te weinig) betoe
laagd maar de plaatselijke kulturele werkers wor
den overgelaten aan de « welwillindheid » van de 
Belgisch-heilige kulturele autonomie. 

DE VIOENINGEN VAH 1 LIEG PUFOHD 
Nog maar enkele jaartjes geleden kwam 

omroep Biabant in de ether Deze jonge 
spruit liet zich gelden en groeide snel op tot 
een der beste van de gewestelijke omroepen 
Niet alleen de kwaliteit van de programma s 
maar ook de toenadering tot het publiek ver
dient enkele pluimpjes 

Vooral in het Brusselse heeft deze zender 
een ongekende sociale en kulturele invloed 

Het IS van bijzonder belang dat de «Vlomse 
Brusseleir » zijn kulturele verbondenheid te-
lugvindt Veelbetekend is bijvoorbeeld dat 
een gelijknamig lied tijdens een optreden 
van de Brusselse « equipe van t lieg pla
fond » in de Sint Aloysiusfakulteiten te Brus
sel de prijs van het publiek meekreeg « De 
Vlomse Brusseleir » werd gezongen op de 
melodie van « Le Metec » van Georges Mous-
taki 

De Brusselse Vlaming, die jarenlang door 
politieke maneuvers en sociale verdrukking 
er toe gedwongen werd zijn eigenheid en 
herkomst te verloochenen vindt vandaag on
danks een regelmatig weelkerend kabaal van 
FDF potentaten, weer wat adem- en leef
ruimte 

In de meedogenloze Brusselse smeltkroes 
is dit met zonder belang 

Op korte tijd is er in Brussel heel wat 
ve Tnderd 

De recente bezegeling van het protokol 
tussen de kultuurkommissie en de Vlaamse 

koepelorganisaties (Vlaams Onderwijscen 
trum, Kontakt- en Kultuurcentrum ANBJ 
APSKW) zet tegelijk de kroon op het pio 
nierswerk en is meteen ook het startsein 
voor een vernieuwde werking Er zijn nu im
mers tal van organen, overleg- en aktiekomi-
tees opgericht Elke raad heeft zijn afgevaar
digden in het koeoelorqaan Tal van werkgroe
pen zijn aangesteld uit vertegenwoordigers 
van de verschillende ideologische en politieke 
strekkingen 

Nu dienen de beloftes van de nieuwe 
Vlaamse instellingen in het Brusselse waar
gemaakt te worden 

Hopelijk moeten we nooit tot de vaststel 
ling komen dat enkele instellingen en raden 
al te overhaast opgericht werden en dat hun 
werking blijft haperen bij de beginselverkla
ringen In tal van gemeenten weiden reeds 
spetterende akties met sukses op touw gezet 
De publikatie van gemeentelijke krantjes 
schudt de Vlamingen wakker en brengt ze 
nauwer bij elkaar Dat merk je met plezier 
aan de bloei van tal van kulturele aktiviteiten 
die vroeger nauwelijks van de grond kwamen. 
De trappen van de Beursschouwburg bijvoor
beeld zien de jongste tijd honderden en hon
derden (jonge) mensen komen en gaan Vóór 
de voorstellingen aanvangen is het teater 
reeds volgelopen Nog geen drie jaar geleden 
was dit uitsluitend de droom van de direk-
teur. Toen kon je op het aanvangsuur van de 

voorstelling nog als eerste gast de kille zaal 
betieden, om ongeduldig te wachten tot een 
tiental eenzaten je gezelschap komen houden 
Die tijd IS vooibij Initiatieven als « Happy 
Beuisday » zijn reeds uitgegroeid tot gega
randeerde suksesnummers Buitenlandse ar
tiesten komen er zelfs hun licht opsteken en 
vragen entoesiast om een optreden 

In de Brusselse bourgeois-salons waar on
betaalbare kroonluchters zonder ophouden 
ontstoken zijn voor honderd en een recepties 
blijft men nochtans blind voor die evolutie 

Daar worden snode plannetjes gesmeed 
om de eiqen posities veilig te stellen tegen 
de groeiende demokratiseringseis van de 
wakkergeworden onderdanen De Brusselse 
gemeentebesturen verplichten bijvoorbeeld 
nog vandaag zonder schroom hun Nederlands
talige ambtenaren om de taalwetten te over
treden. 

Dergelijke spelletjes kunnen gelukkig met 
langer ongestraft gespeeld worden 

De twee volksgemeenschappen die in 
Brussel wonen en werken hebben nog wel 
met de strukturen en instellingen gekregen 
waar zij recht op hebben, maar wat de Vla
mingen betreft wordt het toch steeds duide
lijker : de miskende « Vlomse Brusseleir » 
Wil niet langer behandeld worden als een on
mondige gastarbeider. 

bart. 
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GEVECHT OP 

De allerhoogste top, het t r io Ingelaere - V inckx - Nae-
gels is deze keer onderste boven gekeerd. Om maar 
te zeggen dat het hard tegen hard gaat. Daardoor s t i j 
gen de puntenci j fers ook vlugger en komt het eerste 
duizendtal in het verschiet. 
Onder deze « bergbeklimmers » gaat het er rustiger 
aan toe, er z i jn geen grote wi jz ig ingen. Intussen is de 
abonnementen-trein maar voorgoed aan ' t bollen : 
januari 1974 word t zeker de maand van de rekords, 
de beslissende maand in de st r i jd voor een — totaal 
— vernieuwde « W i j », zoveel aantrekkel i jker om 
ermee abonnementen te werven ! 

TOP-20 
1. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 
2 Huguette Ingelaere (Cent) 
3. jef Nagels (Oostende) 
4. joris Depré (Tervuren) 
5. jef Vinex (Erps-Kwerps) 
6 André De Volder (Leuven) 
7 Noel Lecompte (Werv ik) 
8. Ferre De Beuckelaer (Kontich) 
9. Renaat Vanheusden (Hasselt) 

10. René De Ranter (Aartselaar) 
Juul Moens (Antwerpen) 

12. Maur i ts Coethals (Brugge) 
13. Cis Nauwelaerts (Duffel) 
14. André Van den Berfhe (Oostakker) 
15. Ci lbert De Caluwé (Melsele) 
16. Frans Van Dessel (Ni j len) 
17. jo Belmans (Ceel) 
18. A lber t Aendenboom (St Niklaas) 

Maurice Remans (Zonhoven) 
Damien Van Haverbeke (Oostkamp) 
Marcel Scheys (Lubbeek) 
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145 
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recente uitgave van het dosfeünstituut 
reeds lang bestaande leemte wordt opgevuld 
Voor studiewerk, voor de geïnteresseerde leek, voor de historicus, voor 
de wei kers in het « veld » is thans ter beschikking • 

. BIBLIOGRAFIE VAN DE VLAAMSE BEWEGING • 
Handelend over de periode 1945 1970 
Een overzicht op 2 750 titels in hoofdstukken ondergebracht, met auteurs
index. 
Genaaid 118 biz PRIJS • 150 fr 
Te verkrijgen door storting van het bedrag op rekening nr. 430-0835551-81 
(Kredietbank Brussel) van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel. 
een goed gemeentebeleid ? 
dosfeldossier 

Uiteraard bestaat dit en wel in de vorm van een blauwdruk voor gemeen 
telijk beleid, dat door de VU op haar kongres in 1970 werd uitgewerkt 

Een geheel van praktische voorstellen vanuit principiële uitgangs
punten een handige leidraad voor ieder geïnteresseerde in het gemeen
tebeleid 

Deze teksten zijn verschenen m het Dosfeldossier « Programma voor 
een volwaardig gemeentebeleid » Te verkrijgen door een bankje van 20 fr 
op te sturen aan het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel, met 
vermelding « gemeentebeleid '70 ». 

? 



E WETSTRAAT 
KAMER 
LAATSTE LOODJES 

De laatste zittingen voor liet l<erstreces 
1973 bevatten weinig « geschiedenis •• : 
het werd een l<alm drafje naar het jaareinde 
toe. Even bondig memoreren aan de tussen
komsten van onze mandatarissen. 

VU-kamerlid ANCIAUX vroeg zich af wat 
de regering gaat doen met het groeiend aan
tal, mekaar overlappende instellingen, hoe 
het met de pariteit in het Brusselse ge
steld is, hoe de taaiovergang geregeld wordt 
en klaagde zeer scherp het terzijde schuiven 
van een schorsingsbesluit van de vice-gou-
verneur betreffende de onwettige benoemin
gen in de agglomeratieraad door de minister 
aan. 

VU-kamerlid BAERT drong in het kader van 
het debat na de interpellaties over de zaak 
ACEC Gent aan op een spoedige bemidde
ling, na bondig het proces te hebben ge
maakt van de « verkaveling » der arbeids
plaatsen. 

Ook VU-kamerlid BABYLON waarschuwde 
in een korte interventie tegen de annexatie
neiging in de gemeentelijke fusies en vroeg 
In welke mate zou gedecentraliseerd worden. 

VU-kamerlid VANDER ELST hield een korte 
tussenkomst In het debat over de begroting 
1974 Financiën en vroeg daarbij de aandacht 
voor de taaiwanverhoudingen In de ASLK en 
vooral In de Nationale Bank, waar de toe
stand nog veel erger is. « We betreuren dat 
des te meer daar de jongste tien jaar de 
ministers van Financiën Vlamingen waren »... 
Hij eiste tot slot een verslag over de taai
verhoudingen in de Nationale Bank. 

VU-kamerlld W. KUIJPERS was tijdens het 
debat over het wetsontwerp tot wijziging 
van het schoolpakt van mening dat men 
lichtzinnig Is te werk gegaan : de regering 
wist half november reeds dat er geen ra-
tionaliseringsplan tegen 31 december zou 
doorgaan, in de scholen werden de betrok
ken instanties niet verwittigd. Hij hield zijn 
amendement tot uitstel staande en waar
schuwde voor verzuiling. 

Bij de stemming over het wetsontwerp l.z. 
wijziging van het KB dd 10 november 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen 
betreurde VU-kamerlid MAHHEYSSENS dat 
het ontwerp het onderzoek naar de bestaans
middelen van de zelfstandigen geboren vóór 
1910 niet afschaft, wat hij een diskriminatie 
noemde in strijd met BSP- en PVV-beloften. 

Desniettemin zou de VU ja stemmen daar 
het ontwerp in zijn geheel een verbetering 
Is. 

vragenuurtje 
Tijdens het wekelijks vragenuurtje stelden 

volgende VU-kaderleden vragen aan diverse 
ministers. 

Piet Leys vroeg, na de tegenstrijdige ge
ruchten over de werkwijze bij de bouw van 
een zeesluis te Zeebrugge, welke nu de 
eigenlijke werkwijze zou zijn, door wie de 
werken zouden betaald worden en hoever 
het stond met de schadevergoeding der 
aangelanden. De minister kon geen definitief 
antwoord geven, daar nog een studie over 
de werkwijze aan gang is en een kortgeding 
de partij, die zal moeten betalen, zal moeten 
aanwijzen. Ook i.z. schadevergoeding kon de 
minister niets definitiefs mededelen. Intus
sen gaat kostbare tijd verloren, gevolg van 
de blunders van Openbare Werken ! 

Eugene De Facq wou weten wie verant
woordelijk is voor het « onderbrengen » in 
de kaarten van een GERV-uitgave van Brus
sel en randgemeenten in het Waalse land-
gedeelte. Staatssekretaris D'Hoore meende 
de humorist te verbeelden door de vragen
steller naar de tekst bij de kaarten te ver
wijzen doch kon de foutieve tekening niet 
ontkennen. Hij vertelde trouwens dat de ge
meente Lummen foutief als Lummel werd 
weergegeven in deze stellig als « fameus » 
te betitelen uitgave... 

Over de oprichting in de oude NATO-lucht
haven van Libramont van op één na grootste 
vrachtvervoerluchthaven ter wereld (na 
Seattle) en waarom daarvoor het beter ge
legen en uitgeruste Oostende niet werd ver
kozen wou Emiel Van Steenkiste meer weten. 
Staatssekretaris D'hoore legde herhaaldelijk 
de nadruk op zijn verbazing over deze berich
ten, en herinnerde aan zijn pogingen om bij 
dergelijke projekten tot een billijke verde
ling tussen de gewesten te komen. Uit zijn 
antwoord bleek voldoende duidelijk dat Sa
bena en het staatssekretariaat voor Waalse 
streekekonomie achter dit projekt schuilen. 
Hij beloofde ons kamerlid samen met het 
stadsbestuur van Oostende bij Boeing (sleu
telfiguur bij dit projekt) te zullen aandringen 
opdat ook de mogelijkheden van de lucht
haven van Middelkerke (Oostende) aan een 
ernstig onderzoek zouden onderworpen wor
den. 

Deze VU-vraag, die eens te m°er van onze 
waakzaamheid getuigt wat be ft Vlaande-
rens' ekonomische belangen, .sloot meteen 
de zitting af en luidde het reces in, met de 
gebruikelijke wensen van de voorzitter, deze 
keer oud-minister Dequae die een zieke Van 
Acker verving. 

SENAAT 
BEGROTINGSWATERVAL 

De senaat heeft duchtig gewerkt, de laat
ste weken voor het eindejaarsverlof. Kenne
lijk hebben regering en senaatsvoorzitter 
Harmei het herhaald aandringen van VU-se-
nator JORISSEN, om tijdig de begrotingen 
in te dienen en te behandelen, ter harte 
genomen en indien vandaag de begroting — 
overigens reeds door de oliekrizis ondermijnd 
en voorbijgestreefd — grotendeels is afge
handeld dan is dat niet het minst door het 
hameren van onze fraktievoorzitter In de se
naat. 

In het debat over de rijksmiddelenbegro
ting 1974 kwamen verscheidene van onze 
VU-tenoren met flink gedokumenteerde uit
eenzettingen tussen : Jorissen, L. Claes, 
Coppieters, Van In, Siegers, De Bruyne en 
Bob Maes. 

Lode Claes beperkte zich tot de eigenlijke 
begroting. Niet zonder ironie stelde hIJ vast 
dat meer en meer sprekers van de meerder
heid scherpe kritiek op de regering uitoefe
nen, wat de taak van de oppositie verge
makkelijkt, maar ook bemoeilijkt, vermits 
men op da duur niet meer weet wie tot de 
meerderheid en wie tot da oppositie be
hoort I 

Hij stelde daarna vast dat de begroting 
met 19 % gestegen is tegenover deze van 
vorig jaar, terwijl in 1974 de gebruikelijke 
aanpassingen te verwachten zijn. Spreker 
vocht het zgn. evenwicht in de begroting 
aan : uitstel van terugbetaling van de over
drachttaks op de stocks, spreiding van de 
betalingen in het kader van de expansiewet
geving, inkrimping van toelagen aan ge
meente- en provinciefonds, te lage schat
ting van de subsidies aan de mijnen, de 
werkloosheidsvergoedingen, van de toelagen 
aan de ZIV en een overschatting van de 
BNP-aangroel. Neem daarbij de weerslag van 
de oliekrizis op de reële groei van het BNP : 
vermindert deze aangroei met 1 % dan be
tekent dat een minder-ontvangst van 5 mil
jard. Om maar te zeggen dat het begrotings
evenwicht zeer broos is. 
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Lode Claes ging dan de diverse posten na 
om te besluiten : akkoord dat de overheids
uitgaven stijgen om het milieuvraagstuk op 
te lossen en om ongelijkheden weg te wer
ken, maar om die stijgingen aanvaardbaar 
te maken mogen er geen verspillingen ge
beuren. Belastingen zijn slechts aanvaard
baar wanneer ze billijk verdeeld zijn. 

bejaarden in de kou 
en de gewestvorming ook ! 

Zo zou men de rede van Wim Jorissen 
kunnen samenvatten, die hij hield in het 
debat over de rijksmiddelenbegroting 1974. 

Hij ging dadelijk naar de kern van de 
zaak : de blijvende diskriminatie die om on-
duorrgondelijke redenen in stand wordt ge
houden, tussen verschillende bevolkings
groepen en waaraan de jongste, kleine pen
sioenwijzigingen niets veranderen. Een fun
damentele fout is het benadelen van de oud
ste gepensioneerden omdat ons pensioen
stelsel al te zeer gebonden is aan vroegere 
afhoudingen of stortingen. Bejaarden hebben 
meer zorgen nodig naarmate ze ouder wor
den, maar in de huidige pensioenregeling 
krijgen ze steeds minder. Het meest bena
deeld zijn de zelfstandigen met de instand
houding van het hatelijk onderzoek naar de 
bestaansmiddelen. Ook voor de onvolledige 
arbeiderspensioenen komt er geen menselij
ke regeling. Ons pensioenstelsel en onze 
politiek van gewaarborgd inkomen is niet 
efficiënt. De RMZ dient gefiskaliseerd te 
worden, alleen dan zal men het vrij hoog 
aantal randgevallen in onze welvaartmaat
schappij kunnen vermijden. 

Senator Jorissen had het dan over de stij
ging van het aantal bejaarden (1 bejaarde per 
7 inwoners en 1 bejaarde ten laste van 2 
aktieve). Daar bejaarden steeds meer alleen 
gaan wonen rijzen vraagstukken ^ Is behui
zing, verzorging en dies meer, terwijl het 
aantal tehuizen te gering is. Er is de vereen

zaming, de medische verzorging, de ver
vreemding, het grote verschil tussen loon-
trekkenden en zelfstandigen. Hier herinner
de spreker aan de belofte van anderhalf 
miljard voor de zelfstandigen en daagde hij 
CVP en PVV uit, deze belofte waar te maken 
ook als de BSP onverschillig blijft. 

Het tweede gedeelte van deze omstandige 
en diepgaande ontleding was aan de uitblij
vende gewestvorming gewijd. Het verslag 
van de gemengde kommissie ter zake komt 
neer op een proces-verbaal van niet-uitvoer-
baarheid van de regeringsverklaring. Wim 
Jorissen beschreef de « ineenstorting van 
vice-premier Tindemans » haalde kritische 
perskommentaar op het konklaaf van Terhul-
pen aan, stelde de misleidende vervangwoor-
den voor federalisme aan de kaak en kreeg 
het herhaaldelijk aan de stok met onderbre
kers. Tot slot schetste hij bondig de enig 
logische oplossing : gewestraden (uitslui
tend uit parlementsleden samengesteld) en 
kultuurraden moeten samenvallen, een ei
gen dekreterende macht, een eigen uitvoe
rend orgaan en eigen inkomsten hebben, 
« een klare staatshervorming houdt de af
schaffing van de provincies in, de gewesten 
als enige schakel tussen gemeentd en staat, 
en een tweeledig federalisme ». 

Besluitend hekelde Wim Jorissen de hipo-
kriete steun aan de pers : steun aan de ge
vestigde kranten, geen steun aan de oppo-
sitiepers, integendeel een verzwaring van 
de verzendingskosten, waardoor de vrije 
meningsuiting een tweede keer gediskrimi-
neerd wordt. •• Dat is een rechtstreekse aan
slag op de vrije politieke opiniepers, dat is 
een zaak waar de grenzen van het fatsoen 
overschreden worden en elke elementaire 
demokratische refleks zoek is » aldus de 
slotzin van deze monumentale tussenkomst. 

lichtzinnige verdaging 

Maurlts Coppieters noemde de verdaging 
van de besprekingen van de schoolpaktkom-
missie tot 31 maart lichtzinnig, omdat de 
schoolpaktkommissie onmogelijk tegen die 
datum kan klaar komen. Een verdaging tot 
30 juni zou realistischer geweest zijn. De 
regering houdt zich niet aan de afspraken, 
er Is onduidelijkheid rond de rationalisering 
en de programmatie, omdat er geen akkoord 
is over de fundamentele opties. Daar de re
gering een ontwerp voorlegt waaraan ze zich 
toch niet kan houden, zal de VU zich ont
houden. 

anti-gewestvorming is anti-welvaart 

Maurits Coppieters kwam tot dit besluit: 
hij gelooft dat het uitblijven van een door
zichtige en grondige staatshervorming het 
tegenovergestelde resultaat van het nastre
ven van de welvaartsdoeleinden zal hebben. 
Hetzelfde kan men zeggen met de energie-
krlzis en de onvoldoende bescherming van 
de sociaal zwakkeren. 

Deze begroting steunt zogezegd op kollek-
tleve voorkeuren, maar konkreet vindt men 
daarvan weinig terug tenzij men hier en 
daar van Waalse voorkeuren zou spreken. 
Spreker ontleedde daarna de wedde- en pen-
sloen-sistemen, waarvan de billijke indekse-
ring uitblijft, het bestaansminimum der zwak
ste groepen, het gezinsbeleid, de nationale 
opvoeding en de weinig diepgaande en on
efficiënte staatshervorming. 

« Het parlement moet zijn autonomie kun
nen vrijwaren en moet In staat zijn in een 
vruchtbare dialoog te treden met de rege
ring. We zijn tegen deze regering gekant 
omdat zij niets onderneemt in die richting ». 

demagogie in radio en tv 

De kombatieve Gerard Siegers kreeg het 
aan de stok met vice-premier De Clercq 
toen hij de regeringsmededelingen via radio 
en tv demagogie noemde, meer speciaal 
omdat de vice-premier de mijnwerkers « de 
nagels van zijn doodskist » had genoemd, 
wat De Clercq betwistte (hij beweerde « de 
mijnen » en niet » de mijnwerkers » gezegd 
to hebben) maar senator Siegers hield kor
daat zijn beschuldiging staande. Hij achtte 
het schandalig dat van goede steenkool 
minderwaardige produkten worden gemaakt 
om de elektriciteitsmaatschappijen goedkoop 
te kunnen bevoorraden. Er zijn in Limburg 
al schandalen genoeg maar morgen zullen 
de als parasieten bestempelde mijnwerkers 
er kunnen voorzorgen dat de min gegoeden 
zich kunnen verwarmen ! 

misgroeiing, inkonsekwentie, 
verwarring 

De begroting bestendigt de misgroei waar
bij de milieuproblemen aan meerdere depar
tementen worden toevertrouwd. Van de be
loofde (minimale) koördinatie is In de be
groting niets terug te vinden. De verplich
ting aan gemeenten, die van diensten van 
centrumgemeenten gebruik maken, een ge
deelte van de lasten op te leggen moet 
ook sociaal en kultureel vlak doorgetrokken 
worden (De heer Tindemans onderbrak hier 
met de mededeling dat daarmee reeds een 
begin is gemaakt). 

Dit was de inleiding van de tussenkomst 
van Guido Van In, die verder zeer scherp 
de poespas en het wanbeleid in de bouw 
van een nieuw zeesluis te Zeebrugge he
kelde en de inkonsekwentie, oliebevoorra
ding via Le Havre te willen doen verlopen 

ongelooflijk noemde. Wat de gewestvorming 
betrof, ook deze Vü-spreker rekende onge
nadig af met het regeringsgeknoel ter zake. 

parlement moet kontrole 
uitoefenen 

Dat was een der voornaamste eisen in 
het betoog van de volgende VU-interpellant 
Hector De Bruyne — de VU-tussenkomsten 
waren de voorlaatste dag van de zittijd wer
kelijk niet van de lucht — •< maar dit parle
ment beschikt niet over de middelen tot 
doeltreffende kontrole ». Vandaar de truuks 
en de knepen met de begroting. De Bruyne 
had het vooral gemunt op de debutgetering, 
een sisteem waardoor bvb. schuldenlasten 
een verdoken vorm aannemen, die niet weer
spiegeld zijn in de begroting. 

Ook senator De Bruyne achtte deze be
groting door de energiekrisis — o.a. ! — 
achterhaald en waarschuwde voor da gevol
gen van de konfrontatie huidige jeugd-af-
remmende «konomische groei en massale 
werkloosheid. Dan zijn haar psychologisch-
politieke reakties niet te overzien. 

Hij waarschuwde nog eens tegen de ver
menigvuldigen van kontroletaken i.z. geld-
politiek terwijl anderdeels internationale 
technokraten zonder welk toezicht ook over 
miljarden beschikken. 

bezuinigen, maar... 

Laatste VU-woordvoerder in dit begrotings
debat was Bob Maes die aandrong op bezui
nigingen en de mogelijkheid daarvan met 
cijfers en kommentaren bij begrotingsposten 
bewees. Hij verwees ook naar de opeenvol
gende schandalen bij de Sabena, de spilzie
ke verlichting van autowegen, de vaak luk
rake regeringshulp aan (slecht geleide) on
dernemingen in moeilijkheden, enz. « Mijn 
partij zal alles In het werk stellen om dit 

nieuw soort eenheidswet te bestrijden » 
aldus senator Maes, die vooraf een nauw
keurige ontleding had gedaan van ettelijke 
posten, waarbij allerlei financiële en-fiskale 
verrichtingen ter sprake komen, een analyse 
die getuigt van zijn grondige kennis van de 
fiskaliteit, het spaar- en verzekeringswezen. 

bij tante post te antwerpen 

Tijdens het debat over dè begroting van 
PTT voor 1974, kwam het VU-kamerlid Goe-
mans tussenbeide en dit ter vervanging van 
de heer Luk Vansteenkiste. 

Hij zei o.m. het volgende : Bij de post te 
Antwerpen gebeurt de aanwerving van het 
personeel niet volgens hun bekwaamheden 
maar volgens de partij- of vakbondskaart die 
ze bezitten. Een vernieuwing van het post
kantoor is noodzakelijk en dit samen met de 
mechanisering van de sortering. De decen
tralisatie van de uitreiking en de splitsing 
van de gewestelijke direktie Antwerpen is 
dringend geboden. Ook de kwaliteit van de 
examens, met het oog op benoemingen laat 
te wensen over. 

De toelagen voor nachtwerk (100 fr.) zijn 
onvoldoende en de aanmoedigingspremie 
wordt helemaal niet uitgekeerd. Ook voor 
representatiekosten krijgen de postontvan-
gers niet. 

Er is zelfs niet voldoende geld voorhan
den om de receptiekosten te dekken, dit 
niettegenstaande het feit dat de subsidie 
aan •• de sociale dienst der posterijen » in 
de miljoenen beloopt. De kontrole over het 
fir—'cieel beheer laat dus ook te wensen 
over. 

« Om te besluiten stel ik voor 10 miljoen 
te besteden om alleenlevende gehandikapten 
van een telefoontoestel te voorzien. Dit moet 
toch mogelijk zijn als men daarbij denkt aan 
de ettelijke honderden miljoenen die reeds 
verspild zijn ». 

IBRAMCO-LEVERINCEN NIET BEDOELD 

OM ONS UIT DE NOOD TE HELPEN 
Zelfs de « regeringsgezinde » pers was 

het daags na de Ibramco-interpellatie door 
VU-senator Lode CLAES erover eens « dat 
de senatoren met zeer veel aandacht geluis
terd hadden », een kompliment uit een on
verdachte hoek en een bewijs van de dege-
lljkhed van Lode CLAES' uiteenzetting. 

Inleidend werd herinnerd aan de oprichting 
van de iraans-Belgische vennootschap tot de 
bouw en de exploitatie van een olieraffina
derij nabij Luik, op 21 december 1972, pre
cies een jaar geleden en in alle stilte. Een 
jaar later pogen de socialistische voorstan
ders van Ibramco de oliekrisis en de alge
mene vrees voor een gebrek aan brandstof 
uit te spelen tegen de tegenstanders van 
het projekt door te beweren dat Ibramco nu 
een noodzakelijkheid is. 

Niet zonder ironie herinnerde Lode CLAES 
er aan, dat de eis voor de vestiging van een 
olieraffinaderij nabij Luik een elektorale eis 
is van Luikse socialisten (wat minister Claes 
in zijn antwoord zonder meer voorbijging). 
De interpellant stipte aan, dat de onmiddel
lijke ollelevering door Ibramco van zohaast 
tot oprichting van de raffinaderij besloten 
wordt, niet gebeurt om onze lieve ogen en 
om ons uit de nood te helpen doch uit louter 
kommerciële beweegredenen. Ze zouden 
niet eens zo omvangrijk zijn als eerst werd 
beweerd : 100 tot 500.0000 ton in 1974, tus
sen een half en een heel miljoen in 1975 
en tussen 1 en 2 miljoen ton in 1976 (bij een 
huidig Belgisch verbruik van 30 miljoen). 

Wat de tweede rendabiliteitsstudie betreft: 
het verslag ervan konkludeert dat Ibramco 

rendabel is omdat o.a. de aanleg van ds 
pijpleiding door de staat zou betaald worden, 
die bovendien een rentetoelage van 7 % zou 
verlenen ! « Op die manier kan men ook 
het aanboren van spuitwater in de Sabena 
rendabel maken » spotte de interpellant. 
Maar de klap op de vuurpijl volgde toen 
senator Claes vaststelde dat de rendabiliteit 
betwistbaar is, omdat ze in het verslag 
slechts berekend is op 25 % van het kapi
taal en niet op de totaliteit van de investe
ring ! Een ernstige tegenexpertise tegen 13 
januari is onmogelijk, zodat de Interpellant 
vroeg, dat de studie in haar geheel zou her
nomen worden, vooral omdat de situatie da 
jongste weken totaal gewijzigd is. 

Met de miljardensteun aan de kolennijver-
heid was het ook niet pluis, maar er was 
toch een bepaalde basis, terwijl « Ibramco 
een open put is, waarin miljarden zuilen ver
dwijnen ». De interpellant sprak niettemin 
de vrees uit, dat het Ibramco-projekt uit 
vrees voor een olietekort «met gelatenheid» 
zal goedgekeurd worden. 

Het antwoord van minister Claes klonk an
ders maar weinig overtuigend. Hij vermeed 
een antwoord op netelige passages en moest 
de handelsopzet van het projekt toegeven. 
De rentetoelage zou •• slechts » voor vijf 
jaar toegekend worden. Over de rendabiliteit 
wou hij zich niet eerder uitspreken dan na 
het verslag over het tweede onderzoek, dat 
aan een Brits studiebureau werd toever
trouwd... Desniettemin : de regering wenst 
eerlang een beslissing... 

amendementen 
bij dekreetontwerp 
openbaar biblioteekwerk 

VU-kaderlid A. De Beul heeft bij het de-
kreetsontwerp voornoemd een reeks amen
dementen ter verduidelijking en precisering 
ingediend. 

« gemeubelde kamers »... 

Het is nu algemeen bekend dat de voor
waarden waarin bejaarden, gehandikapten en 
gastarbeiders zeer vaak « behuisd » zijn in 
grootsteden in alles behalve ideale omstan
digheden. Heel wat gemeentebesturen tref
fen geen maatregelen om aan deze, een be
schaafd land, onwaardige toestanden te ver
heipen, hetzij uit ontwetendheid hetzij uit 
bewuste onverschilligheid. Men voert trou
wens ter verdediging aan de ontstentenis 
van gemeentereglementen ter zake, onwe
tendheid en de vrijheid van kontrakteren. 

Het is duideijk dat de wetgever hier sup-
pletief moet optreden, om in funktie van de 
regionale behoeften een aantal voorwaarden 
te bepalen, die moeten vervuld worden met 
het oog op de veiligheid en de hygiëne. 

VU-kamerlid De Facq heeft derhalve een 
wetsvoorstel ingediend, om aan deze wan-
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toestanden te verhelpen en waarbij de ge
meentelijke Bverheid in de uitvoering van da 
wet betrokken wordt. Het wetsvoorstel om
vat vijf artikels, o.m. de algemene verplich
ting tot aangifte (behoudens vakantieverblijf, 
Horecasektor, jeugdherbergen enz.) ; de ver
plichting van het schepenkollege tot effektle-
ve naleving van de wet ; in toeristische 
streken vrijsteling van opeenvolgende aan
gifte bij blijvende Jaarlijkse aangifte : 
bepaling van s u p p l e t i e v e voorwaar
den volgens de regionale behoeften ; voor^ 
zien van sankties en bepaling van de ter
mijn, waarbinnen de aangifte dient te gebeu
ren. 

militaire « ontwikkelingshulp »... 

Het zelfde kamerlid diende ook nog een 
amendement in bij de begroting van lands
verdediging 1974 tot weglating van een kre
diet van 236 miljoen bestemd als militair 
technische hulp aan ontwikkelingslanden, wat 
geenszins bevorderlijk is voor de sociala 
en ekonomische ontwikkeling van deze. lan
den, In zijn verantwoording stipt kamerlid 
De Facq terecht aan, dat de vermindering 
met 10 % sinds 1973 wegens het wegvallen 
van de hulp aan Boeroendi een voorwendsel 
is om de verhoging van de militaire hulp 
aan do centraal-Afrikaanse landen, vooral 
Zaire, te verdoezelen, (r.c.) 

?l(i}sSTÏ/OII1(P. 
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POLITIEK 
januari 
10 — De winter was buitengewoon zacht. « Het 
kwik stijgt » zegde de verbruikersunie. Maar dat 
blijkt dan in onze geliefde mosselen en kabeljauw 
te zijn. Scherpe protesten uit vissersmiddens spre
ken van overdreven alarm. Het visverbruik daalt 
spektakulair. 
— Van 15 tot 25 januari krijgen we door de staking 
in de petroleumsektor een eerste voorsmaakje van 
de zware maaltijd die de Arabieren ons in het 
najaar zullen bereiden. 
21 — Na lang « wrochten » is eindelijk de 
Leburton-baby van het regeerakkoord tussen de 
drie traditionelen ter wereld gekomen. Eerst moe
ten de drie of liever de 5 verschillende groepen 
(BSP, CVP, PSC, PVV, PLP) zich over het wiegje 
buigen om te zien of ze het vaderschap wel erken
nen. Het monstertje is zo veelzijdig dat elk er wat 
van zichzelf in terugvindt. De CVP slikt haar grote 
woorden In over « nooit geen eentalige eerste-
minister » en stemt voor de zoveelste maal met 
de dood in het hart. De aanvallen van Jan Verroken 
ten spijt. 

Het PVV-kongres stemt met de grootste meerder
heid. De blauwe miss-canapé is gewoon met ieder
een te slapen ; « eindelijk terug in de regering » 
zucht ze. 
— In de loop van januari begint de affaire dr. Peers 
In Namen. Aangehouden omwille van honderden 
gepleegde abortussen wordt hij de kern van felle 
polemieken rond dit probleem. Grapjassen noemen 
hem een geheim lid van de Volksunie wegens zijn 
pogingen om Wallonië te ontvolken. 
31 — Deze dag wordt in Brussel een nationale be
toging georganiseerd door de studentenkomitees 
tegen de plannen van Vanden Boeynants i.v.m. de 
legerdienst. 

februari 

— En in deze maand wordt er te Brussel een zo
veelste « liberale partij » geboren. De echte nu. 
Haar hoofddoel « een einde maken aan de triom
fen van het Vlaams-nationalisme ». Haar kopstuk
ken, oude vertrouwde Vlamingenhaters onder het 
mom van de liberté : de heren Mundeleer, De Muy-
ter, RIsopoulos, Hougardy. Van het hechte blok van 
Omer Van Audenhove blijft niet veel meer over. 
Het is uiteengevallen in drie stukken, dus toch nog 
tricolorig. 

15 — En om het schaamteloos cynisme van de 
nieuwe heerser Leburton te illustreren, na al het 
kunstmatig geheibel rond de regeringsvorming en 
en de val van Eyskens, neemt Leburton nu klakke
loos de begroting van de oude ploeg over, 
17 — In de geschiedenis van de Nederlandse 
poëzie met grote en kleine - p » zal de nacht van 
Vorst de naam krijgen van « de gaffe van Lepaffe » 
naar de FDF-burgemeester die zijn anti-Vlaamse op
rispingen nog eens wilde botvieren door een ver
bod van dit massale Vlaamse kunstfeest in de 
hoofdstad. 

28 — Het hof van Beroep velt arrest in de zaak van 
de aan hartinfarkt overleden FDF-militant Georgin. 
Het Hof aanvaardt nu inderdaad als doodsoorzaak 
hartinfarkt, onder invloed van stress. De boete van 
1 miljoen wordt op enkele weken tijd via « Wij . 
door Vlamingen van alle aard samengebracht In 
een solidariteitskomitee o.l.v. een groep VU-parle-
mentairen. 

maart 
4 — Willy De Clercq wordt opgevolgd aan het 
hoofd van de PVV door de Antwerpenaar Frans 
Grootjans. 
8 — Op advies van de bevoegde Kamerkommissie 
zegt de Kamer dat ons duo Babylon-Kuijpers « tij
dens de zittijd » geen gevangenisstraf mag krijgen 
wegens hun betoging tegen Gromyko voor de vrij
heid van de Baltische staten. Zullen ze hun volgen
de kieskampagne vanuit de gevangenis moeten 
voeren ? Dat belooft I 
— SABENA boert maar lustig verder door. Ze be
reikt voor het boekjaar 1972-73 het reuzeveriies van 
1 miljard 100 miljoen. Nog eens 150 miljoen méér 
dan vorig jaar. Wie zegde daar dat het hier geen 
hoogvliegers zijn ? 
14 — Een bijzondere kommissie vat haar' « werk
zaamheden » aan over de gewestvorming. Daar 
van het vastgelegd protokol door de drie « tradi
tionelen » toch niet kan afgeweken worden in feite, 
zegt de VU . dank u » op de uitnodiging. De CVP 
kan wat jengelen over - vluchtmisdrijf ». Enkele 
maanden later zal bewezen worden dat de VU gelijk 
heeft. Het hele geval wordt een reuzeflop. 
15 — de BSP beslist niet mee te doen aan een 
reeks uitzendingen over de koningskwestie. Zijn de 
omhooggevallen proleten zo beschaamd over hun 
verleden ? Of willen ze de kroon gedekt houden. 
Officieel zeggen ze dat ze geen oude wonden wil
len openrijten of oude passies doen heroplaaien. 
Dat zeggen uitgerekend zij die i.v.m. da oorlogs

gebeurtenissen en de amnestie de felste hetsers 
blijven. 
30 — Soms biedt het staatsblad nog pret bij de 
lektuur. Vandaag lazen we er dat Sire Baudourn er 
behagen in vond Lou Major tot staatsminister te 
bevorderen. Zo geraakt na het parlement dan ook 
de kroonraad definitief in verval. Zou de nieuwe 
minister van state tegen Fabiola ook durven roe
pen wat hij Nelly Maes toebrulde ? <• De wijven 
moeten hulle bakkes houden ». ' 

april 

4 — Na een jarenlange strijd aanvaardt het parle
ment de wet op de kredieturen. Hoewel nog erg 
onvolledig is het dan toch de eerste stap in de 
richting van de verdere sociale ontvoogding via de 
permanente vorming. 
— Half april wordt de BSP-machtsgreep in de zaak 
IBRAMCO op het Perzisch tapijt gebracht. Uit de 
wonderlamp van de Sjah en van Leburton komt de 
geest van Baeyens weer eens naar voor. Baeyens, 
een soort God de Vader van de BSP, ook alom
tegenwoordig. 
28 — Op het kongres van de BSP houden de oude 
heren Van Acker-Van Eynde en Anseele het heft 
nog steeds stevig in handen. De jonge gauchis-
tische « kameraden » krijgen naar de kop geslin
gerd dat zij fascistische metoden gebruiken als zij 
die Heilige Drievuldigheid durven aanvallen. 

mei 
18 — Vandaag leren de BSP-opperbonzen van de 
RTT : Baudrin-Anseele-Dubois het liedje van Boude-
wijn De Groot « En er komen andere tijden •>. Inge
nieur De Maegt heeft getoond dat in de Belgische 
rotboel toch links en rechts nog een moedige en 
rechtvaardige te vinden is. De verpletterende resul
taten staan dagenlang in « De Standaard ». 
2 2 — Aanvaarding-door de Nederlandse Kultuur-
raad van het dekreet Raskin. Vlaanderen heeft nu 
officieel een lied, een (onbetaalde) feestdag en 
een vlag. De daarop voorkomende leeuw heeft 
eerst onder het vetojuk van leeuwentemmers als 
Van Eynde en Van Elewijck moeten doorkruipen. 
Bij die operatie hebben ze hem rode tong en poot
jes aangeschilderd. Misschien zelfs een BSP-partij-
lidkaart opgedrongen. 

juni 
4 — Die partijlidkaart van de BSP heeft dan toch 
Abel Dubois niet kunnen redden. Hij wordt door 
zijn broeders vermoord. De schandalen met zijn 
zoontje en madam waren te groot in het RTT-geval, 
dat nu stilaan uitgroeit tot hèt schandaal uit de 
Belgische politieke geschiedenis. 

— De dokwerkers van Gent en Antwerpen, door hun 
sindikaten in de steek gelaten (op zijn « Zwart-
bergs ») moeten na 8 w-eken volhouden, de strijd 
tegen de honger opgeven. 
19 — Vandaag wordt door de Kultuurraad het 
dekreet van onze senator Vandezande gestemd op 
de vernederlandsing van het Bedrijfsleven. Een 
oude eis van de Vlaamse beweging wordt nu teore-
tisch mogelijk, als de toepassing weer niet zal 
gesaboteerd worden. Drie maand later zal de trage 
frank van onze « Franstalige broeders » vallen, ais 
zij een zelden geziene anti-Vlaamse hetze begin
nen tegen het •< septemberdekreet ". 

— De kommissie over de sluikreklame in de TV 
beëindigt haar werkzaamheden. Door de houding 
van Geldolf (weer hij) heet die kommissie weldra 
de « slijkkommissie ». 
23 — Na enkele spannende dagen wordt het .stof
felijk overschot van Cyriel Verschaeve, uit Oosten
rijk overgebracht door enkele VMO-mensen, begra
ven in zijn Alveringem. 
29 — Terwijl de meeste mensen al met de kop naar 
het zuiden zitten, verhoogt de bende Leburton voor 
de zoveelste maal een aantal prijzen. Benzine 
+ 50 et. Sigaretten een frank opslag. Treinabonne-
menten 15 % ; trami 10 %. « De regering van het 
dure leven » donderde Van Eynde indertijd. 

juli 

1 — De IJzerbedevaart, stikkend heet, wordt een 
van de meest massale uit de ganse IJzerbedevaart-
geschiedenis. Radikale taal van VVL-voorziiter Jaak 
Vande Meulebroucke. Het meest ontroerend mo
ment : de indrukwekkende Baskische delegati» die 
met de foto's van recent neergeschoten ]r-^"'^,-'^ft.-
ken van de nieuwe toren opstapt naar de krypte 
van onze gesneuvelden. « Het Europa Oer Volkeren 
heeft zich onstuitbaar in beweging gezet » schrijft 
het Baskische blad « ENBATA .. over Diksmiiide. 
4 — « Le coup de juillet - wordt nog maar eens 
voltrokken. In ellenlange nachtzitungen laagt nien 
er een hutsepot van belangrijke wetten door. 

Schoolwet. Kultuurpakt. Raad van de Duitse kul-
tuurgemeenschap. Contraceptiva. Een koehandel 
vad .jewelste. 
31 — En in de stilte van de zomer wordt Baudrin, 
de RTT-manitou, in beschuldiging gesteld, nadat het 
Hoog Komitee' van toezicht al een stukje gegraven 
heeft in die rode korruptiemesthoop rond Mons. 

september 

1 — We knjyeii de duidelijke tekenen van al onze 
grote Vlaamse CVP-overwinningen van de jongste 
jaren. 
— De Franse — nu officieel betaalde — schooltjes 
van de Voerstreek lopen vol met « liberté «-kin
deren. Nog 40 % Voerstreekkinderen in Vlaamse 
klassen. 
— De pariteit voor de hogere funkties te Brussel 
wordt zogenaamd bereikt voor de Vlamingen. Men 
zet snel een aantal franskiljons of Vlaamsbrabbe-
laars op de Nederlandse taalrol. 
— In Voerstreek en Brussel werkt het oude ver-
fransingssisteem verder ondanks de « opgeloste 
taalkwestie ». 
17 — Installatie van de Waalse ene GOM. Brengt 
troebels in de regering wegens de PLP-eisen over 
sterkere vertegenwoordiging. De vijf Vlaamse GOM-
metjes blijven in ijle luchten hangen. 
27 — Leburton komt thuis van verre Perzische toch
ten met zijn akolieten Claes en Baeyens. Begin van 
de maand werd hij erelid van de fascistische partij 
van Mobutu In Zaïre. 
28 — Glinne toont dat de Waalse linksen alle so
ciale zin verliezen als het tegen Vlaanderen gaat. 
Hij haakt in op de Waals-Brusselse hetze tegen het 
dekreet Vandezande dat de Vlaamse arbeiders 
tegen taaldruk moet beschermen. Hij doet dit on
der het schijnheilkge mom van • bekommernis voor 
gastarbeiders ». 

oktober 

19 — Het vellen van de bladeren brengt het ver
dwijnen mee van Struye op de voorzitterszetel van 
de Senaat. Harmei neemt stilletjes, zijn plaats in. 
Van Acker blijft onverschuifbaar. De BSP neemt 
het zelfs razend kwalijk dat de VU voor een tegen
kandidaat heeft gezorgd, zodat Babyion (kamerse-
kretaris) de woestijn wordt Ingestuurd. 
23 — Bijltjesdag voor de vrouwelijke leden van de 
regering. De dames Petry en Verlackt worden weg
gesneden als overtollig vlees. Bij de inkrimping 
van de regering. In een hokuspokus van bevoegd-
heidswisselingen wordt iedereen weer voor alles 
bevoegd. Komisch Cudelletje kombineert zelfs Brus
selse Zaken en Ontwikkelingshulp. 
23 — De Belgische smakeloosheid wordt gemani
festeerd te Eupen waar de Duitse kultuurraad 
wordt geïnstalleerd de dag dat de minister voor de 
Oostkantons zijn hoofd ziet rollen. Fijngevoeligheid 
was nooit Leburtons beste eigenschap. 
27-28 — De CVP buigt zich op haar kongres over 
de buitenlandse politiek, En dat met een minister 
Van Elslande die enkele maanden geleden zelf 
zegde dat België eigenlijk geen minister van Buiten
landse Zaken nodig heeft. 

november 

7 — De BSP dient het wetsvoorstel Pierson in, o.a. 
inhoudend vrije abortus gedurende de eerste drie 
maanden van de zwangerschap. Het drieledig koa-
litiebed wordt er niet rustiger door. 
10 — De VU spant een vierspan voor de Vlaamse 
karos. Van der Elst-Jorissen-Schiltz-Raskin. Zo rolt 
men sneller als men in dezelfde richting trekt. 
17-18 — De blauwe Lorelei van de PVV zingt op 
haar kongres een nieuw liedje •• Kom naar het 
centrum ». 

18 — Het komen naar dit centrum is erg moeilijk. 
Immers van deze zondag af keert de rust en stilte 
terug over de autoloze Belgische wegen. 
24 — Ook de tegenstanders (uitgezonderd Volks-
gazet-niets gezien) komen onder de indruk van een 
groots VU-kongres in Oostende. 

december 

— De regering tracht alles onder een petroleum-
lucht te bedelven. Toch zal ze niet kunnt,n beletten 
dat de pers dan ook nog aandacht besteedt aan het 
« gewestvormingsmonstertje » dat ze na al die 
maanden drieledigheid te voorschijn tovert. De ont-
bindingsgeuren hangen er al boven voor het debat 
begint. 

— Met de roep in de woestijn van de dove Bel
gische heersers om het oude oorlogszeer eindelijk 
te helen, eindigt dit 'aar 1973 in mineur met feest
verlichting op halve kracht. 

- — waiter luyten. 

HET LIMBURGS 
UNIVERSITAIR CENTRUM 

vraagt voor spoedige Indiensttreding 
Halftijdse Tandtechnicus (bij voorkeur A2) 

Dit personeelslid zal onder meer betrokken worden bij technische 
voorbereiding in het kader van de onderwijsopdrachten « Tand
heelkundige materialen ». 

Algemene voorwaarden : 
— Belgische nationaliteit ; 
— mannelijke sollicitanten moeten voldaan hebben aan de mili

tieverplichtingen. 
Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending uiterlijk 
op 21,01.1974 aankomen bij de 

Raad van Beheer van het Limburgs Universitair Centrum 
Universitaire Campus 
3610 DIEPENBEEK 

en dienen aan de hand van 'n op dit adres aan te vragen""vragen
lijst met toevoeging van een bewijs van goed zedelijk gedrag 
voorgedragen te worden. 

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 

U als Vlaming... 
sluit zeker aan bil het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK I 

VERENIGING 

VLAAMSE 

Z lEKENFONDSEN 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK-KLEIN-BRABANT : 
Onderling Ziel^enfonds Rupelstreek en Klein-Brabant, Kraanweg 
21 - 2680 Bornem. Tel. 03/89.16.19. 

Provincie Brabant 
ARR. LEUVEN - GEWEST TIENEN : 
Centrale Mutualiteit van Brabant en Limburg, Leuvenselaan 43 • 
3300 Tienen. Tel. 016/834.35. 

Provincie Oost-Vlaanderen 
ARR. AALST : 
Ziekentonds Priester Daens, Hopmarkt 36, 9300 Aalst. 
Tel. : 053/745.53. 
ARR. GENT EN DENDERMONDE : 
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101 • 9000 Gent. 
Tel. : 09/23.52.27. 
ARR.EEKLO EN KANAALZONE : 
Ziekenfonds Flandria-Meetjesland, Gravin Johannalaan 8 - 9900 
Eeklo. Tel. : 09/77.23.51. 
ARR. OUDENAARDE : 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34 - 9700 Oudenaarde. 
Tel. 055/331.15. 
ARR. ST. NIKLAAS : 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 • 2750 Beveren-
Waas. Tel. 03/75.66.66. 

Provincie West-Vlaanderen 
ARR. BRUGGE : 
Ziekenfonds Flandria, Bouchoutelaan 2 - Brugge-St.-Kruls. ' 
Tel. 050/321.95. Bureeluren 14 - 21 u. bij voorkeur op maandag. 
ARR. KORTRIJK-IEPER : 
Ziekenfonds West-Flandria. Verruelaan 41 - 8500 Kortrilk. 
Tel. : 056/256.98. 
ARR. OOSTENDE-VEURNE-DIKSMÜIDE : 
Ziekenfonds De West, Recollettenstraat 66 - 8450 Nieuwpoort. 
Tel. : 058/237.15. 
y\RR. ROESELARE-TIELT : 
Ziekenfonds West-Flandria, Westlaan 45 - 8800 Roeselare. 
Tel. : 051/202.08. 

VVZ-sekretariaat : Dagobertstraat 57 - 3000 Leuven. T. 016/329.7B. 

HET LIMBURGS 
UNIVERSITAIR CENTRUM 

Voor aanstelling naargelang vacatures openverklaard worden legt 
een wervingsreserve aan van : 
technische krachten voor dirigerend-uitvoerend werk : 
— diploma : technisch ingenieur ; 
— minimum leeftijd : 25 jaar per 31.12.73 ; 
— enkele jaren beroepservaring ; 
— over goede contactuele eigenschappen bezitten ; 
— aanstelling in de graad van technisch ingenieur voor een ter

mijn, zoals geldend voor het personeel van de Rijksuniversi
teiten ; 

— dienstneming moet bij voorkeur kunnen ingaan uiterlijk 2 
maand na de aanstelling ; 

— Belgische nationaliteit ; 
— mannelijke sollicitanten moeten voldaan hebben aan de ml-

litieverplichtingen. 
De kandidaten zullen opgeroepen worden voor selectie naarge
lang de behoeften aan technisch ingenieurs in de onderscheiden 
specialiteiten. 
Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending uiterlijk 
op 21.01.1974 aankomen bij de 

Raad van Beheer van het Limburgs Universitair Centrum 
Universitaire Campus 
3610 DIEPENBEEK 

en dienen aan de hand van 'n op dit adres aan te vragen vragen
lijst met toevoeging van een bewijs van goed zedelijk gedrag 
voorgedragen te worden. 
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v\^ereld BOMAANSLAG 

OP SPAANS SISTEEM 
(Argos) Donderdag van vorige week kwam 

premier Carrero Btanco als gevolg van eën 
bomaanslag in het centrum van Madrid om 
het leven. Van demokratie had de 70-jarige 
admiraal geen kaas gegeten. Hij was anti-
liberaal en anti-parlementair. In dit opzicht 
erschilde hij met veel van zijn kollega's die 
•eneralissimo Franco onmiddellijk na de 
paanse burgeroorlog op verantwoordelijke 
osten had gedropt. Carrero Blanco was 
ovenal een harde militair. Hij schuwde de 
ubliciteit en twijfelde een beetje aan zijn 
igen politiek genie, ofschoon hij zijn Cau-
illo meer dan een kwarteeuw lang in poli-
icis mocht advizeren. Tot de laatste dag 

bleef hij verdiept in strategische puzzels 
waarbij zijn belangstelling vooral uitging naar 
zee-oorlogen. Verder was hij een kompromis-
loos anti-kommunist en een overtuigd kato-
liek naar traditioneel Spaans patroon. Toen 
een Baskische bom hem in de eeuwigheid 
slingerde had hij nog net zijn dagelijkse mis 
)ijgewoond. 

De moord op Blanco werd gepleegd op het 
noment dat het beruchte proces 1001 tegen 
cien klandestiene vakbondleiders te Madrid 
moest doorgaan. Die toevallige omstandig
heid was echter geen afdoende aanwijzing 
voor de identiteit van de daders. Een nieuwe 
indikatie was het kommunikee van Bayonne, 
waarin de Baskische ETA de verantwoorde
lijkheid van de aanslag voor zich opeiste. 
Aanvankelijk rezen twijfels omtrent de au-
tenciteit van het kommunikee. In anti-Franco

kringen geloofde men eerst dat bedoeld kom
munikee uitging van een groep rechtse ex
tremisten, met de bedoeling de Baskische 
ETA te kompromitteren. Aan de onzekerheid 
kwam ten slotte een einde toen leiders van 
die organisatie hun verantwoordelijkheid ter
zake publiekelijk bevestigden ten overstaan 
van een Duits joernalist. Inmiddels had ook 
de Spaanse politie omgeroepen dat niet lan
ger twijfel bestond aangaande de identiteit 
van zes bij de aanslag betrokken ETA-mlIi-
tanten. 

Een eerste gevolg is dat het Baskenland 
letterlijk van de omliggende provincies werd 
afgesneden. Men mag dus aannemen dat de 
repressie nu nog feller zal toeslaan, waarbij 
de aanslag op Blanco als splinternieuw voor
wendsel kan dienen. Hetgeen beslist niet 
Impliceert dat het Franco-regiem op die aan
slag heeft gewacht om zijn repressieve aktie 
te eskaleren. Het hele jaar 1973 was ahw een 
aaneenschakeling van terreur en anti-terreur. 
Tussen de arrestatie van de industrieel Felipe 
Huarte (januari) en de hongerstaking In de 
priestergevangenis van Zamora liggen de 
moord op Eustaquio Mendizabal, leider van 
de militaire ETA, en andere harde aktles van 
het regiem. 

Toen Carrero Blanco premier werd (juni 
1973) verwachtte men een opening naar 
demokratlsering. Maar algauw zou blijken 
dat de Investituur van Franco's trouwe pala
dijn het sein was tot het afremmen van libe
raliseringstendensen. Zelfs de gematigde 
technokraten moesten eraan geloven en de 

aanwezigheid van de rechtse Movlemento 
werd op regeringsniveau gevoelig versterkt. 
Het terugdeinzen voor de implikaties van 
een meer liberale koers (eigen aan alle auto
ritaire regimes) kontrasteerde scherp met da 
algemeen-maatschappelijke ontwikkeling. In 
alle sektoren en kringen wil de jonge gene
ratie voorbijgaan aan geschillen, die voor da 
oude garde het handhaven van een autori
tair bestel rechtvaardigen. Ekonomische ex
pansie en vooruitgang vielen niet te ontken
nen. Maar onder studenten en arbeider» 
bleef de mafaise bestaan, terwijl de kerke
lijke overheid zich veilig op een afstand hield. 

Uit eerste verklaringen van Carrero's 
plaatsvervanger, vice-admlraal Fernandez Mi
randa blijkt dat het licht voortaan nog meer 
op « orde » zal staan — een term waarmee 
een autoritair regiem alle richtingen uitkan 
maar die vooral voor de B.askische gemeen
schap niet veel goeds Inhoudt. Door de dood 
van Carrero Blanco is eigenlijk het slsteem 
zelf getroffen. Met de « Times » zou men 
kunnen zeggen dat de Spaanse premier is 
gestorven omdat Franco Spanje zelf een 
anachronisme is geworden. Waarbij dan te 
bedenken is dat ook te Londen de bommen 
lustig en lukraak ontploffen... Gezien In een 
Baskische kontekst zou de slechtste ontwik
keling nu bestaan in een kombinatie van 
leger en falangisten. Weliswaar zou die ont
wikkeling op lange termijn het einde van het 
Franco-regiem inluiden, maar tegelijk het 
lijden van het reeds zo zwaar beproefde Bas
kische volk nog aanzienlijk verergeren. 

HET "WONDER" VAN GENEVE 

(Argos) De eerste faze van de Geneefse 
vredeskonferentle over het Midden-Oosten 
zit er op. De « groten » zijn alweer vertrok
ken. Ze hebben een briefje achtergelaten 
waarop staat dat ze zich gereed houden om 
bij een eerste ernstige aanleiding naar Ge
neve over te vliegen. De « kleinen » (ambas
sadeurs en hun sekretarissen) blijven ach
ter. De besprekingen zijn dus niet kompleet 
uitgedoofd. Op een lager pitje brandt het 
vredeslampje voort naar een defintieve op
lossing toe waarvan de einddatum nog er
gens in verre sterren geschreven staat. 

Over de beginfase van het vredesoffensief 
is voorlopig niet bijster veel uitgelekt. Cen
traal stond het probleem van het « disenga
gement » — een nieuwe term voor het 
scheiden van de Israëlisch-Arablsche legers 
waarover bij kilometerpaal 101 geen over

eenstemming werd bereikt. Maar vooralsnog 
is niet bekend wanneer en hoe de Israëli's 
zullen terugkeren naar de bestandslinies van 
22 oktober — een knelpunt dat door Kissin
ger bovenaan de agenda van de vredeskon
ferentle werd geplaatst. Het voorlopig resul
taat van die eerste fase is bijgevolg dat 
het probleem van de schelding der legers 
alleen van plaats en tijd veranderd is. En dat 
het ijs tussen' Israël en de Sovjetunie blijk
baar is ontdooid, als men enige betekenis 
mag hechten aan het vriendschappelijk om
gaan van Gromyko van Moskou met de dele
gatie uit Jeruzalem. Sekretaris-generaal 
Waldheim van de VN zocht alvast geen doek
jes voor het bloeden toen hij na de eerste 
bijeenkomst van zaterdag 22 december ver
klaarde dat de echte problemen : het ont
ruimen door Israël van bezet Arabisch ge-

STORM 
IN GLAS WATER? 

(Argos) De mededeling van bondsrepublikems minister van Buitenlandse 
Zaken Walter Scheel, dat hij zo graag president zou worden van de BRD en dat 
hij bijgevolg kandidaat is voor het hoogste ambt dat Gustav Heinemann vroegtijdig 
verlaat, heeft de hele koalitie met ontzetting en verstomming geslagen. Met die 
wilsbeschikking van Scheel geraken niet alleen het departement van Buitenlandse 
Zaken en het voorzitterschap van de FDP in de knel. Het hele koalitieplan van '72 
komt erdoor in 't gedrang. Vooral de sociaal-demokraten laten hierbij van zich 
horen. De beslissing van Scheel was voor hen al aanleiding tot een algemene inven
tarisatie waarvan de slotsommen vandaag al op tafel liggen : de liberale aanwezig
heid moet op regeringsniveau tot meer bescheiden proporties beperkt worden. Als 
motivering geldt dat de buitensporige liberale aanwezigheid alleen tot stand kwam 
uit de vooropzetting dat de liberalen met de socialisten een verreikende en lang
durige (ook na 1976 I) politiek van binnenlandse hervormingen zouden doorvoeren. 

Dit is alvast de socialistische interpretatie. Onpartijdig bekeken is het zo dat 
koalitiepartners, die men met het oog op een meerderheid nodig heeft met een 
' teveel » aan portefeuilles worden bedacht. Uit de socialistische luidruchtigheid 
zou men bijgevolg kunnen afleiden dat die partij van de geboden gelegenheid 
gebruik maakt om haar eigen interne narigheid op de liberale partner af te reageren. 

Als de socialistisch-liberale koalitie duurzaam wil voortbestaan is vooreerst 
nodig dat vlug overeenstemming wordt bereikt over het aantal portefeuilles in een 
gewijzigd kabinet, en dat de partners opnieuw met mekaar leren omgaan. 

Inmiddels blijft de opvolging van Scheel een centraal probleem. De kiezer wil 
dat de geschikste man minister van Buitenlandse Zaken wordt. Ongelukkig voor de 
liberalen heet die geschikste man niet Genscher maar... de socialist Helmut 
Schmidt. De socialisten moeten hier echter niet te hard gaan op doorhameren. Als 
ze onderhandelingen over de gewijzigde samenstelling van een regering willen 
ombuigen naar het onverbloemd kapituleren van hun koalitiepartner, zullen ze zich 
algauw niet lange/ zorgen over de koalitie hoeven te maken. Dan zouden de socia
listen uiteindelijk terechtkomen op de banken van de oppositie — waar eigen
gereide en ongezeggelijke doktrinairen en - Prinzipienreiter » eigenlijk thuishoren. 

In weerwil van harde woorden en dreigementen zal Scheel per slot toch op 
socialistische steun mogen rekenen zodat niet alleen zijn verkiezing tot president, 
maar ook de aflossing aan de liberale partijtop, en zijn vervanging op Buitenlandse 
Zaken op 15 mei e.k. zonder al te veel heibel zullen verlopen. 

bied, het Palestijnse vraagstuk, Jeruzalem, 
de Golan hoogten e.a.m. nog felle bewogen
heid zullen loswoelen. 

Al bij al mag het een wonder heten dat 
een begin werd gemaakt met de konferentle 
die Waldheim in zijn openingsrede als een 
« historisch keerpunt » omschreef. De hele 
opzet had in extremis nog best kunnen ver
drinken in het bloedbad dat fanatieke Pa
lestijnse kommando's op het vliegveld van 
Fiumicino hadden aangericht. In weerwil van 
optimistische kommentaren zijn de vooruit
zichten trouwens niet bijster rooskleurig... 
als men even teruggrijpt naar het Intussen 
gepubliceerd geheim protokol van de Ara
bische top waarin men de oude Arabische 
eis terugvindt, dat Israël maar best vernie
tigd wordt. 

Het terugtrekken van Israëlische troepen 
uit de bezette gebieden zal een harde on
derhandelingsdobber blijven. Men spreekt 
nogal lichtzinnig over een terugkeren naar 
de grenzen van vóór 1967... Gezien in het 
licht van de moderne technologie (waar de 
Arabieren blijkens de jongste ervaringen nu 
op hun beurt over beschikken) moet Israël 
wel vasthouden aan « veilige grenzen ». An
dere overwegingen kunnen hooguit wishful 
thinking zijn." Bovendien hebben de Israëli's 
vandaag nog altijd een soort « voorlopige » 
regering. Niemand weet of de regering die 
na de parlementsverkiezingen van morgen 31 
december uit de bus komt de verbintenissen 
zal honoreren die Golda Melr impliciet heeft 
aangegaan toen ze haar land aan de vredes
konferentle liet deelnemen nadat ze haar 
participatie eerst had laten afhangen van 
een voorafgaandelijk akkoord met Syrië over 
het uitwisselen van krijgsgevangenen. Tij
dens de eindejaarsfeesten zal de vredeskon
ferentle bijgevolg een tijdlang In staat van 
gewlchteloosheid verkeren... 

Aan Arabische zijde roept de toestand 
evenveel vraagtekens op. Te Geneve werd 
de algemene vrolijkheid al overschaduwd 
door de afwezigheid van Syrië dat besloot 
voorlopig (?) niet aan -ète konferentle deel 
te nemen. Het Is duidelijk dat Egypte niet 
bij machte is op eigen krachten verbintenis
sen aan te gaan die de hele Arabische we
reld aanbelangen. Onwillekeurig zal de hou
ding van de Egyptische delegatie beïnvloed 
worden door Arabische politici, die terzake 
achter erg gedifferentieerde opties staan. 

Voorlopig zitten aan die Geneefse konfe
rentle slechts twee zekerheden vast. Een 
eerste bestaat hierin dat ze vertrokken is 
met een eerlijke hoop op vrede maar ook 
met de bange verwachtingen die onverander
lijk samengaan met een realistische evaluatie 
van de toestand. Een tweede zekerheid (lich
tjes frustrerend) is de afwezigheid te Geneve 
van een innerlijk verdeeld Europa. Als men 
vandaag getuige is van het diplomatiek ver
toon van een Kissinger die onvermoeibaar 
naar alle werelddelen vliegt om zowat overal 
de aanwezigheid van zijn land af te dwingen 
(in het besef dat de afwezigen altijd onge
lijk hebben) dan kan men de VSA alleen 
maar benijden om het bezit van zijn minister 
van Buitenlandse Zaken. Vooral als men de 
diplomatieke wervelstorm van Henry verge
lijkt met de haast patologische Inertie van 
zijn Westeuropesa kollega's. 

(Argos) Af en toe zl]n er berichten 
dia heftige twijfels doen rijzen om
trent de bewering dat de Europese 
olleschaarste rechtstreeks uit de Ara
bische olleboykot Is voortgevloeid. 
Zo heeft de doodernstige Londense 
< Economist » een paar verbazingwek
kende cijfers gepubliceerd. Hieruit 
moet nl. blijken dat te Ras Tanura, 
(een belangrijke Saoedi-Arabische 
oilehaven) tijdens de vier eerste da-
eamberdagen van '73 een verhoging 
van 39 t.h. In de olleuitvoer kon vast
gesteld worden. Bovendien bereikte 
ook de verscheepte olleuitvoer van 
Koeweit tussen 27 november en 9 de
cember ]l. eenzelfde stijging van 39 
t.h. Ten slotte ligt voor Irak de ver
hoging om en bij de 43 t.h., terwijl 
de emiraten van de Perzische Golf 
sen stijging van 28 t.h. mochten af
drukken. 

OLIEBOYKOT: 

MEESTERLIJKE 

BLUF? 

Men kan ervan op aan dat die « Eco
nomist » zijn cijfers uit betrouwbare 
bron heeft gehaald. Hij heeft ze ui
teraard niet gekregen van de grote 
oliemaatschappijen die maar voort
gaan met het scheppen van schaar-

ken waarvan aard en hoeveelheid niet 
nauwkeurig zijn omschreven. Om zijn 
onderzoek af te ronden Is de < Eco
nomist » ook nog gaan aankloppen bij 
acht stoere scheepsbevrachters. Ge
volg ? Zeven kwamen er rond voor 
uit dat ze bij hun uitgsproken wens 
om vol te tanken hoegenaamd geen 
tegenstand (vanwege de producenten) 
hadden ondervonden. 

Een en ander was al aanleiding tot 
vermoedens dat het door de Arabie
ren georganiseerde oliespektakel wel 
eens meesterlijke bluf kon zijn. Het 
sukses van hun olleboykot mogen de 
Arabieren trouwens op het krediet 
van Europa schrijven. Eerst was het 
paniekerige Europese hamsterwoede 
die de olleschaarste tot een akuut 
probleem deed uitgroeien. Vervolgens 
stroomde het zwarte goud naar de 
geheime opslagplaatsen van de ver
delende multinationals In plaats van 
af te vloeien naar de konsument. Dat 
de Europese regeringen (bij monde 
van hun ministers van Ekonomische 
Zaken I) die noodlottige ontwikkeling 
nog kwamen beklemtonen door het 
aankondigen van een zgn. soberhelds-
politiek maakte de zaak niet. En kom
pleet onverdedigbaar wordt die fors 
georkestreerde soberheidskampanje 
als men weet dat het eens te meer 
de konsument Is die het gelag betaalt 
van die kunstmatig aandoende « offi
ciële » eskalatie... Wanneer gaat die 
konsument zich eindelijk eens kritisch 
opstellen tegenover de dubbelzinnige, 
vaak ook onjuiste mededelingen van 
gezagsdragers die tegen beter weten 
in de olieproducerende landen als «al
leen aansprakelijk » aanwijzen ? Het 
hele geval wordt nog doorzichtiger 
door de beslissing der Arabische olie
ministers, de in januari 1974 voorzie
ne verdere vermindering niet toe te 
passen en integendeel de produktie 
weer op te drijven tot 85 t.h. van de 
vroegere produktie ! Bovendien pro-

' ;S^BSE^. 

stekompleksen zodat de konsument 
vandaag al klappertandt van de brand
stofontberingen die hem in een na
bije toekomst te wachten staan. De 
« Economist » is ni. zijn licht gaan 
opsteken bij de Lloyds, een eerbied
waardige Londense verzekeringsmaat
schappij die het allemaal beter weet 
dan staatshoofden, regeringsleiders en 
ministers van Ekonomische Zaken. Bij 
de gepubliceerde percentages gaat 
het echt om vol-getankte schepen 
want die Lloyd's kan geen risiko dek-

moveerden nog een paar landen tot 
« bevriende naties » nl, Japan en Bel
gië, die dus geen beperkingen meer 
zullen ondergaan. 

Verheugend nieuws ? Zeer zeker, 
tenzij men nalaat naar de olieprijs te 
kijken, die binnen zeer kort verdub
belt I Was het naast het diplomatiek 
sukses niet eveneens om de money 
te doen ? De money uit de zak van 
de verbruiker, in de kelders van de 
producenten maar ook van de grote 
verdelers... 
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MENSEN VAN 
GOEDE WIL 

Een jaar heeft zichzelf weldra uitgewist, een rij van maanden, een krans 
van dagen ligt achter ons. 

Misschien ben je blij dat al die uren voorbij zijn : dat je wachtte op het 
kind dat te laat naar huis kwam, op de zon die niet doorbrak, op de brief 
van dat verloren familielid, op de krant die de sportuitslagen en het strip
verhaal bracht, op die hoogstnodige vakantie, op dat oude liedje in de 
radio, op de zaterdagnamiddag-teeveefilm, op wat nieuws om een een
tonige dag op te fleuren... 

Zo heb je heel wat verwacht en bedacht gedurende al die voorbije 
dagen. Misschien voel je je hart wat samentrekken, omdat we.er een 
jaar voorbijgleed, zo maar als onvatbare rook tussen je grijpgrage vingers. 
Er was de eerste zachte dag van 't jaar, en de krokusjes die uit de mod
derige tuingrond staken, en het nieuwe poesje, en het vrolijke huwelijk 
van je beste vriend, en de discussie-avonden in 't Vlaamse huis, en het 
hete strand en de grote voorn die je aan de haak had en de nieuwe school
boeken van Miep... 

Je rijgde een snoer van onvervangbare herinneringen, en je hebt ver
driet om al dat moois, omdat je het nu nog zo goed weet en dat je 
't volgend jaar misschien vergeten bent, want herinneringen zijn als 
ribbels op een Noordzeestrand : hard en scherp-getekend en zo vlug 
uitgeglooid... 

Je hebt wel gedacht dat het leven als een stormzee was, die voorbije 
maanden. Daar zijn al die mensen geweest, die je trachtte te begrijpen 
en die langs je heen gingen, en wat je gedachten meenamen. Daar zijn 
die velen die je zag en geen aandacht voor je hadden. Daar waren de 
gedachtenlozen die met een paar woorden een rimpeltje om je mond 
groeven. Daar was de verborgen armoede van het oud echtpaar en het 
jonge meisje en haar onuitgesproken verdriet... 

En je vroeg je ook af waar het naartoe moest, met die enkelen die 
zoveel geld konden verzamelen met een paar handtekeningen onder 
't juiste papier, en met die velen die hard werkten en het nooit zullen 
oplossen en soms vond je de wereld een rotzooi. 

En toch schrijf je weer leuke kaartjes, naar de verre vrienden en fami
lieleden en je krijgt hippe wensen terug. En de buren schudden je harte
lijk de hand en ze menen wat ze zeggen. Je hebt geschenkjes gegeven en 
gekregen en straks dans je 't nieuwe jaar in. 

En ergens ben je blij, want in die donkere weken vind je zoveel attente 
mensen, mensen van goede wil, zoals jij er één bent, mensen van heim
wee en verlangen, tussen gisteren en morgen. 

huguette d.b. 
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Het leven vlood en d'as blijft in ons handen 

't Verlangen stijgt om mede te vergaan 

Doch in de weemoed blijft één lichtje branden 

het licht dat w'in de zomer overslaan 

waarvoor wij slechts, tot onze scha en schande 

rondom de wintertijd om olie gaan..." 
felix timmermans 

VLAAMS 

PROZA 

VAN NU 

Het tema van de man van vijftig die zie; 
bezint over liet leven of die zicii bewust 
wordt van het feit dat een groot gedeelte 
van zijn leven reeds aciiter zich ligt, werd 
de jongste tijd herhaaldelijk opgenomen dooî  
diverse auteurs op diverse wijze. Van Is 
acker schreef met « Vijftig aan de wand > 
een bestandsopname van wat ervaring en 
kennis hem bijgebracht hadden : het werd 
een filosofisch en kultuurhistorisch essay 
veel meer dan een eigenlijke roman. Andere 
auteurs grijpen een bekend verschijnsel aan; 
de man op middelbare leeftijd die in liefde, 
passie, bevlieging (of hoe men het ook he
ten mag) voor een andere vrouw zijn vitali
teit wil uitleven vóór hij de levensavond in
gaat en die ontsnappen wil aan de alle
daagsheid en de verveling. Dit leidt nood
zakelijkerwijze tot konfliktsituaties die in
nerlijk en dikwijls ook uiterlijk het huwelijk 
op de proef stellen en het vernietigen of 
uiteindelijk verstevigen. 

« Weekend in Brugge » voltrekt zich in 
een korte tijdspanne. Benjamin, het hoofd-
personnage, heeft zijn huwelijksverveling 
ontvlucht in een verhouding met een jonge 
vrouw, Maria. Het verhaal speelt zich af op 
het ogenblik dat hij naar haar toe wil, van 
de zee naar Brussel rijdt en in het Brugge 

van zijn jeugd blijft hangen. Daar verneemt 
hij dat iMarla van hem niet meer moet heb
ben. De zeepbel spat open, de cirkel Is ge
sloten. Zelfs het vergeten in de armen van 
een andere vrouw en het gesprek met de 
lang-niet-meer bezochte zuster helpen hem 
niet uit de kring, breken zijn droom niet uit 
de realiteit. Brondeei bewees hiermee op
nieuw zijn literair kunnen, zijn aanleg tot de 
psychologische uitdieping van menselijke ge
voelens en passies. Er is een haast klassiek 
evenwicht in dit werk tussen gevoel en 
denken, tussen intuitie en rede, en er is een 
harmonisch samengaan van inhoud en stlj.1 : 
warm zonder retoriekc-onthecht zonder kilte. 
Een geslaagd roman in atle opzichten ! 

Een ander auteur, wiens proza zich ook 
meer en meer opdringt In onze moderne li
teratuur en waarvan de betekenis niet alleen 
kwantitief begint door te wegen, is Clem 
Schouwenaers. Hij is wel een uitzonderlijk 
produktief auteur : tien verzenbundels, tien 
orozawerken, sommige dun, andere dik, maar 
•an een niet te miskennen kwaliteit (De 
eizoenen I). 

Met « Anti-Chambre » heeft de vaak zee 
nstige, met zichzelf en de wereld begane, 

j i t de eenzaamheid brekende Individualist 
een soort mémoires geschreven, gaande van 
1968 tot 1971 : ervaring, herinnering, stem
mingen, ontmoetingen, geschreven met de 
zelfironie ne de ironische konfrontatie met 
anderen, die het geheel een eigen waarach
tigheid bezorgen. Er is daarnaast echter ook 
net ontroerend verhaal van een puberteit in 
de oorlogssfeer, het bombardement op het 
Mortsel van zijn jeugd. Er komen in dit boek 
ontmoetingen voor, zowel in Antwerpen als 
in de Westhoek, met allerlei mensen, beken
de en onbekende, tot in de weergave van 
die ontmoetingen bewijst Schouwenaerts 
zijn kracht als psychologisch portrettlst. 

Toch is er in de diversiteit één lijn : de 
levenshouding van de met gisteren en mor
gen worstelende man, die in het vandaag 
alleen maar de anti-chambre kan zien. 

« Antl-Chambre » Is door dit geobjektl-
veerde, door deze Introspektie In de eigen 
wereld, soms langs de wereld van anderen 
om, en door de beperking tot het essentiële 
wellicht Schouwenaers' beste boek. Veel van 
wat onze « grote » namen van nu produceren 
is er, qua inhoud vooral, zinloos gestamel 
bl] I 

BI] De Clauwaert verscheen onlangs « Op 
weg naar een Nobelprijs » van Jaap Kruit
hof. Kruithof, die rechten en filozofie stu
deerde te Amstefdam en,wetenschappelijk 
werk vertaalde legt hier ^ n literair debuut 
voor. 

Evenals bl] Brondeei is er hier de man op 
middelbare leeftijd. Niet de « demon du 
midi » brengt hem echter op het pad van de 
lusten en de ontrouw : hl] Is een nogal 
burgerlijk en eenvoudig man, niettegenstaan
de zijn vorming en kennis. Mislukt In zijn 
akademische carrière, hopeloos laborerend 
aan een proefschrift, wijt hij zijn mislukkin
gen aan anderen. Zijn affaire met de typiste 
Joke Smit Is een ontvluchtingspoging uit zijn 
burgerlijkheid, die hem echter op het smalle 
pad van het huwel ijksbedrog brengt en de 
nodige komplikaties veroorzaakt. Klimax en 
antl-klimax volgen elkaar op : de paniek die 
hem aangrijpt en die hij tracht te overwin
nen verheffen hem boven zichzelf en bren
gen hem terug naar de veilige en zekere 
haven van de echtelijke verbondenheid en 
naar de vernieuwde genegenheid van zijn 
vrouw. De revolte van de burger eindigt 
burgerlijk in deze goed en vlot geschreven 
en, wat een goed punt is voor een debuut, 
van vlotte dialogen voorziene roman. 

Pag! Brondeei : « Weekend in Brugge • 
176 biz. — 160 fr. — DDB-Orion Brugge 

Clem Schouwenaars 
184 bIz. — 210 fr. 
Standaard-Uitgeverij, 
reeks 

« Anti-Chambre » 

Antwerpen Geminl-

Jaap Kruihof : «Op weg naar een Nobelprijs. 
274 blz — 210 fr. 
De Clauwaert, Kessel-Lo. 

Ernst von Khuon is de kijkers van de Duitse televisie bekend door zijn natuur 
/etenschappelijke en kultuurhistorische dokumentaires. Voor zijn « Relsen In die 
/ergangenhelt • gedurende de laatste jaren kwam hij In kontakt met een heleboel 
specialisten : vaklui van de oudheidkundige en natuurwetenschappelijke instituten, 
musea-direkties, onderzoekers op de meest-diverse archeologische vindplaatsen. Zo 
leerde hij een groot aantal oude kuituren en rijken kennen en kon hij zijn dokumen-
catie uitwerken tot een fascinerend geheel, vaak onder geheel nieuwe aspekten. 

Het volstaat niet meer, zegt hij, zoals Goethe nog vooropstelde, zich van 3000 
laren kuituur een beeld te veormen. De veel diepere en verder reikende voorgeschie
denis dient mee In ons blikveld opgenomen te worden. 

Ten tweede moeten wij over de geschiedenis van het eigen volk heen, grijpen 
.laar de wereldgeschiedenis, en vergelijkingen kunnen maken tussen hun diverse 
wegen, hun ontstaan en verloop en hun onderlige verbindingen. Tenslotte hebben 
wij ook geleerd, de kuituren der natuurvolkeren op hun eigen waarde te schatten 
en hun groeiproces te verstaan. 

VERZONKEN RIJKEN 

Wat van deze tijd — en van alle tijden — in de geschiedenis overblijft, dat zijn 
niet de machtskoncentraties, de oorlogen, de overwinningen of nederlagen, de 
technische ontwikkelingen of de ekonomische sistemen, klassen of Ideologiën. 
Betekenisvol blijft alleen een aantal feiten, een aantal menselijke daden, die voort 
vloeien uit de inspanning tot de zelfbevestiging van de menselijke soort, zijn nooit 
aflatende strijd met de machten van zijn milieu en van de natuur, zijn lichamelijke 
en geestelijke ontplooiing of zijn verkommering en ontwaarding, in één woord : de 
positieve of negatieve situatie van zijn aanwezigheid. Men noemt dit : kulturele bloei 
of kultureel verval. Deze menselijke zelfbevestiging is de maatstaf van elke politiek 
en hét enige residu dat in de geschiedenis overblijft van veel wat gebeurd is en van 
voorbijgaande aard blijkt te zijn. 

Kuituren tekenen het beeld der aarde, zo staat er in de inleiding tot de uitge
breide beelddokumentatie van dit zeer mooi verzorgde boek, dat ons van de holen 
uit het ijstijdperk voert tot Byzantium en de Islamitische kuituren, en van Japan tot 
Mexico. Een rijk én leerzaam boek, dat ons een blik verschaft in de rijkdommen van 
de menselijke zelfbevestiging die de kuituur is. 

Ernst von Khuon : Kuituren, Versunkene Reicher und Völker », 208 blz., 250 afbeeldin
gen, geb. DM 26, Bertelsmann Verlag, München. 

•^Ism-SÖi^r Jiasd 

KrjKEN NAAR 
• Beeldhouwer Firmin De Vos en schilder 
tekenaar Renaat Saey stellen ten toon in de 
raadzaal van het gemeentehuis te Destel-
bergen tot 2 januari. Dagelijks vrije toegang 
van 15 tot 18 u., weekends van 10 tot 12 u. 

• Kunstschilder Frans Lauwers stelt tot 15 
januari a.s. tentoon m de Kunstkeet, St. Gui-
dostraat 47 te Anderlecht. 

• Fiesta Gitana da Silva op vrijdag 4 janua
ri om 20 u. in de schouwburgzaal van het 
ontmoetmgscentrum te Dilbeek, Kamerrijk-
laan. Plaatsbesprekmg dagelijks op het se-
kretariaat, Kamerrijklaan van 9 tot 12 en van 
13 tot 17 u. of tel. 02/65.60 15, betaling aan 
de kassa voor de vertoning. Prijzen 60, 120 
en 160 fr., gezinskaart (4 pi.) 320 fr. 

• Januariprogramma van de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg te Brussel, Lakense-
straat 146 : « De Wonderdokter » van Anton 
Peters en Leo Rozenstraten, muzikale kome
die naar Jos Jansen ; « Kom aan kameraad » 
van Ray Cooney ; première van « Vossen
jacht » van Hugo Claus ; en Kabaret Lies-
beth List. Inlichtingen en plaatsbespreking 
KVS_ tel. 02/1_8.39.40^ ^_ .« „»»= . 
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was ook niet nodig 
'üe Vlaming Ferdi Tyteca won een van de 
voornaamste proeven (de krachtproef) tij
dens de internationale jumpingwedstrijden 
te Brussel. Dat is dan meteen de enige 
reden die van onze kant belangstelling wet-

,tigt voor deze manifestatie. Men vond net 
'te Brussel weer niet nodig om ook maar 
één woord Nederlands te spreken, uitzonde
ring gemaakte voor de enkele woordjes 
« Vloms » die uit de luidsprekers broebel-
den toen de koningin op een bepaald ogen
blik haar intrede deed Dat verstaan wij niet 

"goed, zie. Voor de koningin die waarschijn
lijk even goed Frans begnjpt als Vlaams 
_ of vergissen wij ons ' — zorgt men voor 
een Vlaamse vertaling. Voor vele bezoekers 
die het Frans niet machtig zijn, doet men 
"het niet. Wie legt ons dat eens uit ? 

gouden schoen 
letter jaar wordt via een referendum van het 
Laatste Nieuws de beste voetballer van het 
jaar bekroond met de zgn « gouden schoen ». 
Dat werd dan dit jaar Maurits Martens, een 
AaJstenaar die speelt voor erweedeejem 
(Racing White Daring Molenbeek voor wie 
nog niet goed thuis is in het jargon). Wij 
denken dat 'ó\e keuze niet slechter is dan 
wanneer iemand anders zou gekozen zijn. 
Wij hechten met het minste belang aan der
gelijke dingen. Wel hebben we wel even de 
wenbrauwen gefronst toen wij in Les Sports 
in koeien van letters lazen : het eerste be
zoek van de " gouden schoen » gold van
zelfsprekend zijn" vrienden van Les Sports. 
Laat de Vlaamse kranten maar beloningen 
uitreiken aan Vlaamse mensen. 

herrie en poen 
Met al die herrie rond de schiftingstornooien 
die de zestien landen moeten aanduiden die 
in 1974 zullen deelnemen aan de eindfonde 
van de wereldkampioenschappen voetbal, is 
men geneigd zich af te vragen waarom men 
het met stillekens zo laat. Het antwoord is 

' , simpel : de herrie brengt genoeg poen op. 
.' De landen die uitgeschakeld werden — zo-
, als ons land bijvoorbeeld — hebben alle-
' maal een aantal wedstrijden kunnen spelen, 

waar de vaderlandslievende voetballiefheb
bers een hele hoop centen kwamen neer-

-,.t«Hen. De eindronde zal ongeveer 1,2 mil-
.̂ jard frank opleveren, waarvan de helft winst. 
. Van de winst gaat 65 % naar de landen die 

, ^.deelnemen aan de eindronde, hetzij 400 mil-
'' .joen, of gemiddeld voor ieder land 25 mil-
. . Joep.f rank, Js wel wat iierrie waacd. 

'" aflossinjf*'. ."\ 
• ' Ret' schijnt nu vast te staan dat Roqer de 
' i Vlaeftiinck in februari zal deel uitmaken van 

' dé Belgische afvaardiging op de wereldkam-
• p'ioenschappen veldrijden. Deze keer in Span-

•' je, zoals men weet. Nu zijn broer. Enk, ze-
' ven maal wereldkampioen, niet kan deelne

men, wil Roger de fakkel overnemen. Of hij 
er zal in slagen Berten van Damme van de 
overwinning te houden, dat wordt echter 

> een andere kwestie. Al mogen wij niet ver
geten dat ook Roger, in zijn « jonge •> jaren 
al'crosskampioen werd En een andere kwes-

' tie zal nog zijn hoe een eventuele selektie 
' door de échte crossers zou onthaald wor-

•' den. 

altijd het zelfde 
Dat'onze landgenoot professor Blanpain zeer 
aktief is op het gebied van de verde^igma 
v«n de beroepsbelangen der professionele 
sportbeoefenaars weet iedereen Dat hij 
daarvoor met verschillende problemen bij 

, de internationale voetbalfederatie (FIFA) te 
biechten moet, ligt voor de hand. Maar wat 

ons nogal kras lijkt is dat hl] tot dusver 
nog maar twee keer de kans kreeg met de 
FIFA te praten, namelijk in 1967 en in 1973. 
Hoe denken de potentaten van de FIFA het 
hoofd te blijven bieden aan de groeiende 
berg sociale eisen en klachten vanwege hun 
horigen, de voetballers, als zij zich slechts 
om de zeven jaar gewaardigen even te luis
teren naar wat er omgaat ? 

wat eist het volk ? 
In Brazilië eist het volk dat « king » Pele, 
de zwarte voetbalparel, opnieuw zou gaan 
spelen voor de nationale Braziliaanse ploeg. 
Zoals men weet stopte Pele een poosje ge
leden met de kompetitie, misschien minder 
omdat hij zich te oud voelde, dan omdat hij 
zich rijk genoeg voelde, en daarenboven 
druk bezet met ander werk Wij herinneren 
ons hoe in Brazilië een aantal zelfmoorden 
te betreuren vielen, telkens de nationale 
ploeg gewipt werd in de wereldbeker. Om 
hetzelfde onheil te voorkomen is het mis
schien maar best dat Pele opnieuw de shoes 
aanbindt Hü "^1 het toch niet voor niks 
hoeven te doen 

Studiekansen 
Er is enige herrie gerezen rond de zoge
naamde Heizelschool, d.i. de school waar 
men kan studeren voor voetbaltrainer Oor
zaak van de herrie : sommige leerlingen 
moeten drie jaar naar school, andere maar 
twee jaar De verklaring is nochtans betrek
kelijk eenvoudig, en tot op zekere hoogte 
zelfs aanvaardbaar. Aan de oorspronkelijke 
twee jaar, werd een voorbereidend jaar toe
gevoegd, tijdens hetwelk de leerlingen ver
ondersteld worden zich de nodige techni
sche kwaliteiten eigen te maken Wie nu, 
als speler, bewezen heeft technisch voldoen
de bekwaam te zijn, moet dat voorbereidend 
jaar niet volgen De zaak is alleen ; het zijn 
enkel de « vedetten » die voldoende be
kwaam worden geacht. 

dronkemanseed 
Men herinnert zich dat Eddy Merckx bij hoog 
en bij laag zwoor dat hij nooit meer zou 
koersen als de beschuldiging van doping - -
tijdens de rond van Lombardije — niet werd 
ingetrokken. Die beschuldiging werd niet in
getrokken, maar we horen en lezen hier en 
daar dat Merckx er toch maar een jaartje 
zal bijdoen. Om te beginnen Zijn dure eden 
waren dus dronkemanseden. Goed te begrij
pen overigens m die eerste dagen van die
pe teleurstelling. Merckx heeft dus gedaan 
wat andgren en wij — maar zeker. ,niet- om 
ons — als'de beste oplossing zagen de 
straf simpelkens ondergaan zonder al te 
veel « hambras » te verkopen. Zo zwaar zal 
hij er toch ook niet onder lijden. En hij zal 
ook nog wel eens kunnen winnen zonder 
hoestsiroop. 

bij de vleet 
Afgezien van een slinkende groep echt ge
specialiseerde supporters, wordt de belang
stelling van het grote publiek voor de voet
balvertoningen overal kleiner Men zoekt se
dert lang naar de oorzaken. De grote oorzaak 
bhjkt te zijn : het taktisch uitgekookte af
braakvoetbal Veel mensen sloven zich nu 
af om allerlei oplossingen voor te stellen, 
die het aanvallend spel moeten bevorderen : 
nieuwe spelregels, andere mentaliteit bij de 
scheidsrechters, wijziging van het punten-
sisteem. Veel van die oplossingen lijken ons 
goed bedacht, maar wij geloven met dat ze 
veel aarde aan de dijk zullen brengen. De 
zaak zou moeten herdacht worden vanuit de 
basis, dwz . dat men, zoals vroeger, naar de 
voetballiefhebbers zou moeten luisteren, en 
niet naar de poenliefhebbers die het vandaag 
in het voetbal voor het zeggen hebben. 

Bij Succes Kleding MEYERS is kleedjes kopen 
Qldiiekt een Feestje 

•Jt-JiVyV^^VXf^A V/f 

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

...en nadien krijgt 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 H E B B E N V O O R D E F E E S T D A G E N R U I M 1 0 0 0 K L E E D J E S 
I N V O O R R A A D I N A L L E D E N K B A R E M A T E N . . . 

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

+ 1 0 % korting bij aankoop van een kleedje beneden de 1000 F 

-f 2 0 % korting bij aankoop van eer̂  kleedje boven de 1000 F 

N A A M 

STRAAT Nr 

PLAATS Pos*""" 

BON VOOR GRATIS 

na aankoop van een dameskleedje 

1 KOP KOFFIE OF THEE IN DE BAR 

Geldig tot 31 december 1973 

SUCCESKLËilKGMEYERS 
« D É % R Ö t i : MÖbESPEClAL 1ST 

A. DE LANGLESTRAAT 4 - 1 0 2 6 4 0 NIEL 

OPEt^ : A U E WÉRKbAÖEN. VAN 9 TOtV^ UUR • ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR • ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

arme piot 

Hef Van niet alfiid voethal 7/;n. Hef basketbal is een volwaardige sport geworden bij ons 
^^f^^en-veldtg-^-altemattet » voor sportkiikers. Een kiekie uit de wedstnid Bus Lier-Royal 

Molenbeek. 

Het heeft hier niks te maken met een infan-
terist ofte zandstuiver, maar met de doel
man van Standard. Het is namelijJ< zo dat 
Piot, die al zovele jaren zo voortreffelijk 
het heiligdom van Standart verdedigt, op 
Feyenoord een steekje liet vallen — in feite 
een hele steek — dat meteen de uitscha
keling van Standait uit de Europa-bekerkom
petitie betekende. Hij liet namelijk een ba 
in de kooi botsen, die ieder keeper normaal 
bemeesteren kan Wij w/illen, gedienstig als 
altijd, de raad van Les Sports volgen, dat 
blokletterde : wees lief voor Christian Piot: 
hij verdient aangemoedigd te worden. Koe-
razie. Christian. 

muur 
Men weet dat in voetbalwedstrijden bij 
vrije trappen dicht bij het doel de verdedi
gende partij een « muur - bouwt, waarbij 
vergeleken die van Berlijn maar klem bier 
is. Dfe muur-moet op-negernneter «taan, 
en het Is altijd een hele happening om die 

op die afstand te plaatsen en te houden. 
Wij lazen in een krant een voorstel. Als er 
te veel komplimenten verkocht worden, 
waarom zou de arbiter dan met ineens een 
fout fluiten, te trappen op de plaats waar 
de muur de spelregels overtreedt. In de 
meeste gevallen dus in de strafschopzone. 
Het gezever met het muurtje zou dan ineens 
afgelopen zijn, want het zou strafschop wor
den Wij zijn « pro » dit voorstel, vooral 
omdat het eigenlijk de nu bestaande spel
regels zou toepassen. 

niet zo'n ramp 
De vraag die tegenwoordig nogal eens ge
steld wordt Is de vraag of de olieschaarste 
geen weerslag zal hebben op de sportkorn-
petities van het komende jaar. Men denkt 
hierbij meer bepaald aan de automobie -
sport en motosport, maar ook aan de wiel
rennerij met haar eindeloze karavanen pu-
bliciteitswagens, volgers, offisjellen, lieven 
en rechthebbenden. Plus natuurlijk aan de 
vele toeschouwers voor de diverse wed
strijden, die zullen wegblijven als zij te voet 

naar het stadion moeten komen. De vraag 
lijkt ons heel pertinent, maar naar onze be
scheiden mening zijn er andere zaken die 
toch prioriteit moeten krijgen. In het ergste 
geval zal het met een beetje minder spek-
takelsport ook wel gaan. 

flink werken maar 
Naar aanleiding van de affaire Merckx — 
beschuldigd van doping na het innemen van 
hoestsiroop (versie Merckx) — werd zopas 
een soort wetenschappelijke kommissie op
gericht die zich eens « te groei » zal gaan 
bezig houden met heel het probleem van de 
doping. Zij bestaat uit een tiental hoogleraars 
allemaal specialisten terzake nemen wij aan. 
Wij zijn ervan overtuigd dat die geleerden 
flink werk zullen leveren Zij kunnen het 
zich niet permitteren hun naam en hun faam 
op het spel te zetten. En hopelijk varen de 
koereurs en de wielersport wel bij het werk 
van de professoren. Maar wat ons toch van 
het hart moet : waarom moest gewacht wor
den tot een supervedette in het gedrang 
kwam ' Waren de kleintjes al die belang
stelling niet waard 7 

t 
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bewegingsLjJJzer 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN tArr.1 

- 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). 

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. 

ARR. RAAD 

De e.k. arr. raad gaat door op vrijdag 11 
januari te 20 u. 30. Let wel... in het lokaal 
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, Deurne. 

PROV. MEETING 

Een volzette Antwerpse Handelsbeurs met 
1200 geestdriftige aanwezigen 1 Rake uiteen
zettingen door partijvoorzitter Fr. Van der 
Eist en voorzitter van het partijbestuur Hugo 
Schiltz, die bewezen dat « Een Vlaamse staat 
nu I » niet alleen het motto van deze mee
ting was, doch vooral naar hoofding en in
houd, een tot gans Vlaanderen gericht «strijd-
telegram », dat in alle blitz-meetings onzer 
provincie-hoofdsteden, de wil en de kracht 
van onze Vlaams-nationale strijdvaardigheid 
duidelijk stelde. De aangepaste muzikale om
lijsting door de « Vaganten », was, zoals 
steeds, van de bovenste plank. Tijdens deze 
meeting werd hulde gebracht aan aftredend 
senator dr. Rob Roosens en zijn dame, door 
het arr. bestuur van Antwerpen in de bloemen 
gezet. Senator V .n Jorissen bracht in naam 
van de partij en de aanwezigen welverdiende 
dank- en lofwoorden. Onze « nieuwe » Ant
werpse senator Gerard Bergers genoot hier
bij zijn eerste publiek applaus als welkom-
groet bij de aanvang van zijn mandaat. 

ANTWERPEN (Stad) 

BUSPAMFLETTEN 

Liggen er met duizenden te wachten op het 
sekretariaat om gebust te worden. Het aan
tal ligt zo hoog dat we wel een helpend hand
je kunnen gebruiken. Wil iemand één hulzen-
blokje bussen ? Tel. sekr., 36.84.65. 

STEUN 

Diezelfde pamfletten, kosten weer een 
boel geld. We verwachten van u, rond nieuw
jaar, een solidariteitsbijdrage. Laat ons zeg
gen... één pak van duizend pamfletten = 500 
fr. Vermeld dit dan ook op uw storting. Het 
nr is 404-3036801-74 bij de Kredietbank, Car-
notstr., Antw., voor VU-Antwerpen Stad. 

ABONNEMENTENSLAG 

We zitten al aan de 50 nieuwe abonnemen
ten. Moens klopt De Roover in de sprint ! U 
kan ons ook noq helpen met een geschenk
abonnement voor iemand van onze leden, die 
als gepensioneerde moeilijk over het bedrag 
heen kan. Doet u het ? Vermeld op uw stor
ting : geschenkabonnement. 

VU-MEETING 

De Handelsbeurs te Antwerpen zat op dins
dag 18 december vol ! Dit is dan het ant
woord op de ongunstige opiniepeiling, zoals 
we dit voorspeld hadden I 

NIEUWE LEDEN 

We lazen, dat om te kunnen meedoen aan 
een examen voor helper kasseier aan de stad 
Antwerpen, men moest geslaagd zijn in een 

zwemproef. Om lid te worden van de VU vroe
gen wij dit vroeger ook, maar vanaf '74 is dit 
niet meer nodig ! Tel. 36.84.65 en we staan 
voor uw deur ! 100 fr. voor gans het jaar 
1-974. 

KONTAKTBLAD 

In januari weer op duizenden exemplaren In 
de bus. Dit keer in 1ste, 2de, 3de en 4de wijk. 
Men breekt daar alles af in die oude buurt. 
Dan brengen wij opbouwende lektuur. 

DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat van 9 tot 
18 u. 30. 's Maandags tot 20 u. Wil u, voor 
uw problemen volksvert. De Beul ontmoeten ? 
Dat kan. Mattheyssen ? Kan ook. Senatoren 
De Bruyne en Bergers ? Kan allemaal. Maar 
dan liefst op maandag tussen 16 en 20 u. 

KOO 

Dienstbetoon voor Antwerpen Stad door on
ze afgevaardigden bij de KOO, De Boel en 
De Laet. Zij ontvangen u liefst bij hen thuis, 
dan krijgt u er misschien nog een koffie bij. 
Tel. eerst voor afspraak : De Boel, 33.97.90 ; 
De Laet, 38.66.92. 

GALABAL 

De kaarten zijn er. De uitnodigingen zijn 
verstuurd. Het zeer bekende galabal •< Vroe
ger en Nu » gaat nu reeds voor de zesde maal 
door op zaterdag 16 februari in zaal Harmonie. 
Kaarten 250 fr. Bij de bestuursleden of wor
den opgestuurd na storting 404-3036801-74 bij 
de Kredietbank, Garnotstr., Antwerpen, voor 
VI. Aktie- en Kultuurgemeenschap, Antwer
pen Stad. 

KNS 

De nieuwe KNS in opbouw gaan we bezoe-
ken op zaterdag 19 ianuarl. s' morgens om 10 
u. Afspraakplaats : kant KNS, Hopland. Gaat 
u mee , 't Is « verniet « ! 

BOECHOUT-VREMDE 

SEKRETARIAAT 

Zal in de toekomst worden waargenomen 
door Ward Bellekens, Heuvelstr. 78 te Boe-
chout, tel. 55.33.63. 

DOET U MEE ? 

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

BORGERHOUT s : . , » . 

VUJO-WANDELKLUB 

Geen problemen meer met autoloze zonda
gen. Maar ook met auto-volle zondagen is 
wandelen gezond. Een pittig Vujo-initiatief. 
Neem kontakt met René Van Vlerken, Lucht-
vaartstr. 55. 
VUJO 

Er wordt een bezoek georganiseerd aan de 
« Gazet van Antwerpen » op vrijdag 11 janua
ri 1974. Bijeenkomst te 19 u. 45 aan de bure
len GVA, Nationalestr. Er kunnen slechts 25 
belangstellenden aan dit bezoek deelnemen. 
Geeft tijdig uw naam op aan Vujo-verantwoor-
delijke Walter Van Nispen, tel. 36.93.69. 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 18 januari te 20 u. 30 in de Nieuwe 
Carnot. Het is de traditionele worstenbrood-
avond opgeluisterd door een film over Zuid-
Afrika door óns prov. en gemeenteraadslid 
Frans Dirks. Het loont de moeite. Gelieve tij
dig uw deelnemingsstrook in te sturen bij 
onze sekretaresse mevr. Van Geert, tel. : 
36.68.29. 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Al onze mandatarissen staan steeds ter 
uwer beschikking : 

Peer Van Nuffelen, gemeenteraadslid, Cor-
luyiei 24, tel. 21.60.33. 

VLAAMSE INRICHTERS, 

VOOR AL UW BALS EN FEESTAVONDEN 
VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA 

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

|an Hendrickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - 1.011/47282 

Staf Klebooma, voorz. KOO, L. Hendrlckx-
lei 20, tel. 21.61.98. 

Jef Denll, lid KOO, Jan Bosstraat 4, tel. 
21.01,91. 

Frans Van Looveren, lid KOO, Akkerdonk-
straat 11, tel. 21.48.21. 

BROECHEM 

VU-BAL 

Zaterdag 9 februari in zaal Luyckx, Orgellste 
Beatrijs en animator Lode zorgen voor de mu
ziek en de gezelligheid. 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 bestuursvergadering van afdeling 
Ranst werd besloten met Broechem — be
stuur dat was uitgen,gdlgd door Ranst — nau
wer samen te werken in de toekomst. Vol
gend jaar een VU-bal te Ranst : zo worden 
we samen sterk. 

DEURNE 

EINDEJ AARSBAL 

Wij richten een groot eindejaarsbal in : « Van 
ouj naar nieuw » met het orkest « The 
Raindrops ». Om de gezelligheid houden we 
de Inschrijvingen beperkt tot 120 personen. 
Vergeet dus zeker niet tijdig in te schrijven 
bij : Hereygers Gustaaf, A. Geenenlaan 14, 
tel. 24.88.06 : Theys Eugeen, Lackborslel 300, 
tel. 24.71.24 ; café Trefpunt, Turnhoutsebaan 
28, tel, 24.08.40. 
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
se. 

EDEGEM 

GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 19 januari houdt onze VU-afdeling 
haar jaarlijkse worstenbroodavond in « Drie 
Eiken ». Eregast is volksvert. dr. H. Goemans, 
die ons op de hem eigen lollige manier met 
politieke anekdotes en belevenissen zal ver
gasten. Inschrijvingen tegen 50 fr. per per
soon (1 worstenbrood of 2 appelbollen + 
koffie) in « Drie Eiken » of bij een bestuurs
lid. 

LEDENSLAG 
Onze afdeling plant alweer een ledenslag 

voor 1974. Stilstaan is achteruitgaan. Daarom 
doen wij een beroep op uw medewerking. In-
dien u iemand kent die misschien lid wil wor
den, geef dan het adres door aan een be
stuurslid of een wijkverantwoordelijke. Ede-
gem wil, relatief gezien, de sterkste afdeling 
van ons arr. blijven. 
BASKISCHE AVOND 

- Vrijdag'4 januari twao a. in het gemeen
schapscentrum « Drie Eiken », nodigen wij 
u uit tot de « Baskische avond », o.l.v^ Wal
ter Luyten en georganiseerd door Vujo en 
het Dosfelinstituut, onder het motto: «Carrero 
Blanco, moord of terechtstelling ? •. Omlijs
ting met Baskische muziek en tentoonstelling. 
OUDEJAARSAVOND 

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

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Geef aan uw familieleden en vrienden een 
mooi nieuwjaarsgeschenk door hen een abon
nement te betalen op « Wij » en lid te maken 
van de Volksunie. Gelieve zich te wenden 
tot het VU-sekretarlaat, Geestenspoor 72 te 
Ekeren, tel. 41.04.41. 

HEMIKSEM 

DIA-AVOND 
Op 26 januari om 20 u. gaat In het Paro

chiaal Centrum, Saunierlei, een dia-avond 
door. Het Is een toeristische reeks over 
Frankrijk en Zwitserland. Inkom gratis. 

HOBOKEN 

JAARVERGADERING 
In februari plannen v\?e een gezellige leden

vergadering met spreker, eetmaal en dans. 
Verdere inlichtingen volgen. 

DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen Clem De Ranter, 

Steynstr. 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. 

Vrije 

vertegenwoordiger 
Voor goed gevestigde firma van 

vloerbedekking. 

VAST TAPIJT - WANDBEKLEDING 
VOUWDEUREN - ZONNEBLINDEN 

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

hoge verdiensten. 

Schrijf onder letters RC/1 bureel blad. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen ! Cogels Osylei 73 

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

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

KAPBLLEN 
SOCIAAL 0IEN8TBHTO0N 

Donderdag 3 Januari door volksvert. dr. H. 
Goemans ten huize van dhr Op de Beeck, 
Wilgenstr. 4, tel. 64.55.93, van 20 u. 30 tot 
21 u. 30, 

KONTICH 

NAKLANK 

Ons bal — ons eerste In Kontich Kazerne 
— is uitgegroeid tot een overweldigend suk-
ses. Langs deze weg onze oprechte dank 
aan al de leden, simpatlsanten en firma's die 
hiervoor het hunne hebben bijgedragen. Tot 
volgend jaar ! 

HULDIGING JUUL TOLLENEER 
Om niet de mogelijke en zekere hindernis

sen te beleven van een autovrije zondag, 
werd besloten de huldiging van Juul Tolle
neer, 75 jaar, met één dag te verschuiven 
en te laten doorgaan op zaterdag 19 januari. 

ABONNEMENTENSLAG 
Maakt nog voor nieuwjaar een nieuw abon

nement en zij die hun abonnementsgeld niet 
betaalden worden verzocht dit zo vlug moge
lijk in orde te brengen. 

Een telefoontje met het sekretariaat (tel. 
57.09.82) en het nodige wordt gedaan. 

MERKSEM 

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, Bredabaan 298. 
Deelname in de onkosten : 30 fr. Hou die 
datum vrij. Het wordt een toffe avond, 
en wij verwachten ook andere Vujo-afdelin-
gen. 

KERSTFEEST 
Vergeet niet dat het kerstfeest van de VU-

Merksem voor de kinderen en kleinkinderen 
van onze afdeling plaats heeft morgen 30 
december te 15 u. in den Tijl. Ook de oude
ren die zich willen amuseren met de pret 
van onze kinderen zijn elkom ; zij moeten 
het stellen met de plaatsen die beschikbaar 
zijn. 

KADO 
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. 
Zij zullen er zeer blij mee zijn en volgend jaar 
abonnent blijven. 

MORTSEL 

GELUKWENSEN 

Heden wensen VU-afdeling en bestuur en 
de VU-gemeenteraadsfraktie, van harte een 
goede start en welbehouden vaart aan Goe
dele Vandewalle en Erik Schiltz, ter gelegen
heid van hun huwelijk. Van harte voegen wij 
hierbij graag ons welgemeend proficiat aan 
beider ouders, dhr en mevr. J. Vandewalle-
Denijs en dhr. en mevr. W. Schlltz-Melis. 

GEMEENTERAAD 
Tijdens de laatste gemeenteraadszitting 

(21-12), waarbij de begroting 1974 het hoofd-
tema vormde, liet onze VU-fraktie zich vooral 
niet onbetuigd. Zij liet zich vooral niet lenen 
tot de goedkeuring van de 6% op de perso
nenbelasting ; de opcentiemen (1200) op de 
onroerende voorheffing ; de uitgaven betref
fende het bedelingsnet van de elektriciteit 
en de uitgaven en redaktionele éénzijdige 
gerichtheid van het kollege gevoerd bij het 
uitgeven van de driemaandelijkse • Gids van 
Mortsel ». Als besluit van de door onze VU-
fraktie gevoerde interpellaties, bepaalde zij 
haar afkeuring van de begroting 1974. 

KONTAKTADRES 
Wenst u inlichtingen omtrent onze VU-wer-

king of hebt u wel eens een moeilijkheid 
waarbij wij u misschien wel kunnen helpen ! 
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 (Diesghemwijk) te 20 u., hopen wij een 
grote schare 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. Prachti
ge prijzen ! 

NIIEL 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen terecht op 
het sekretariaat, Antwerpsestr 186, waar ,5ui-
do Michiels, Frans De Meulemeester en Jos 
De Koek ter beschikking zijn elke vrijdag 
vanaf 20 u. 

BRABANT 

LBUVHN (ArrJ 

20 JAAR VOLKSUNIS 
Hiermede nodigen wl] alle VLMadm m 

simpatlsanten uit op het grote Jübtl«um«l«n»-
feest, dat zal doorgaan op zaterdag 18 Janua
ri om 21 u. In de Salons Qeorges, Hoge* 
schoolplein, Leuven. Programma : orkeat T M 
Lords en de Vlaamse troebadour Qledon. Hut> 
diging van de oudste drie VU-leden vn h«t 
arr. Verbroedering met het arr. Bruasel m 
een verrassing I Bovendien een reuze toriv 
bola. Werkelijk een Jubileumavond, welke nl». 
mand mag missen ! Een autoverbod om 8 u, 
's morgens is voor ons geen handikap, want 
wij stoppen om 2 u. 
AFFICHEN 

Er zijn nog een aantal van die praohtiM 
raamaffichen « 20 jaar VU » beschikbaar. Vfl» 
wil er nog eentje ? Neem kontakt met W. 8». 
mers. tel. 013/32669. 
OPROEP I 

Het ware wellicht goed, dat de afdellngwn 
en/of kantons gemeenschappelijk veryÓM 
zouden organiseren voor het Jublleumdan^ 
feest van 12 januari. Zorg nu reeds dat alJM 
in orde komt en verwittig uw leden en 8lnf>-
patisanten. Denk eraan dat niet Iedereen • •n 
auto heeft. 
KAMPANJE 

Vanaf januari starten wij met onze grol* 
VU-kampanje, waarbij de klemtoon zal gelegd 
worden op het sociaal programma van de VU. 
De voorbereidingen zijn volop aan gang. Bfm 
nenkort komen de guerilla-affichen van éê 
pers in grote oplage. Dezen zullen de kam
panje gedurende verschillende maanden be
geleiden. De eerste kontaktvergaderingwi 
met het kader gaven goede resultaten, ZCHM 
wij met optimisme het verloop van deïe tk> 
tie tegemoet zien. De streekpers zal mud' 
maal worden ingeschakeld. Inmiddels werdm 
de kantons Aarschot, Landen en Tienen raad* 
voorzien van een pamflet, wat een lets vroe
gere maar beslissende start betekent. 
AKTIE 10 -I- 1 

De ledenslag komt nu op gang. VerschltlMi-
de afdelingen zetten hun beste beentje voor. 
Sommigen blijven echter nog steeds om éê 
een of andere reden achter. Kom vrienden, 
laat u niet doen 1 De tijd dringt I Wl« B M 
waagt, niet wint I 
VVVG 

Ondanks een autoloze zondag kwamen ruhw 
200 Vlaamse gepensioneerden samen op iê 
stichtingsvergadering van de VVVG, arr. La» 
ven, in de zaal • Het Bad > te Kessel-Lo. D«M 
opkomst was werkelijk buiten de verwaohlh^ 
gen. Voor het beginuur had da Inltlatlefnemar 
André Van Hoof zijn pessimisme niet endsr 
stoelen of banken gestoken. De Arabisohe 
sjeiks hadden inderdaad voor een enorm* 
handikap gezorgd, maar zij hadden bulten da 
waard gerekend en onze gepensioneerdall 
kwamen met de autobus, zIJ wilden er koat 
wat kost bij zijn. Rond 15 u. begon men aan 
het eerste deel van de diamontage Armand 
Preud'homme, waarin op een kleurrijke en 
muzikale wijze deze Vlaamse toondichter In 
de bloemetjes werd gezet. Tijdens de pauza 
kwam sen. van Haegendoren, als ere-voor-
zitter voor Leuven aan het woord, waarbl] 
hij de vaste en oprechte belofte deed om op 
het politieke vlak zijn strijd voor het lot van 
de gepensioneerden voort te zetten. Deza 
toespraak werd op een overdonderend ap
plaus begroet. Daarna kwam de natlonala 
ondervoorzitter van de VVVG aan het woord, 
die het had over de liefde voor elkaar, ovar 
het samen streven in vriendschap en Vlaamaa 
kameraadschap, over alle politieke grenzen 
heen naar een beter Vlaanderen, waarin het 
voor iedereen goed is om te leven, Na hot 
2de deel van de diamontage kwamen dan 
de koffie, de pensen en de vlaaien aan bod. 
De VIP-pen en enkele leden van het arr. ba-
stuur zorgden voor een puike bediening, wal-
ke op algemene tevredenheid werd onthaald. 
Wanneer al dat lekkers verteerd was, dan
sten de Vlaamse gepensioneerden hun vreug
de uit. Het was een dag om nooit te vergetem 
Inmiddels werd reeds een dergelijk feest ge
pland in het Diestse, waarnaar de meesten 
wellicht nu reeds met verlangen uitkijken. 
Vermelden we tenslotte nog, dat namens da 
VU-arr. Leuven nog aanwezig waren, behaiva 
sen. van Haegendoren, de arr. sekr. Fr. Van
den Eynde, de verantw. uitwendige organisa
tie W. Somers en de verantw. inw. org. J. 
Hanssens. Wij wensen de VVVG alle suksea 
toe voor de toekomst. 
KALENDER 

7 januari : arr. bestuur. 
12 januari : arr. bal. 
19 januari : bal, afd. Oud-Heverlee. 
22 januari : arr. raad, Leuven. 
26 januari : afd. Heverlee, ledenfeest. 

ATTENRODE-WEVER 
BAL 

3e Vlaams bal op 2 februari te Attenroda 
in de zaal « 't Hageland », Meenselstr. 1, van
af 20 u. 30. Tijdens een korte plechtigheid 
vlaginhuldiging in tegenwoordigheid van pB^ 
tijvoorzitter Fr. Van der Eist. Afdelingen met 
eigen vlag worden verwacht evenals alle la
den, vrienden en simpatlsanten. 

KOMMISSIE VAN 

OPENBARE ONDERSTAND 
MERKSEM 

Openverklaring van betrekkingen 
van gegradueerde verpleegster, qe-
brevetteerde verpleegster, vroed
vrouw en verplaegassistente, voor 
welke betrekkingen tevens een 
werfreserve zal aangelegd worden. 
Kandidatuur in te dienen uiterlijk 

op 15-1-74. 
Nadere inlichtingen te bekomen op 

het presoneelsbureau .K.O.O. 

J. De Boeckstraat 3-11, 
MERKSEM. 

matthieu's beddenbedri 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

' 1 
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WIJ • M^t<N 

BUIZINGEN 
STEUNBOEK VU-PENSENKERM13 

Het bar slechte weder en de autoloze zon
dag werden getrotseerd De opkomst naar de 
jaaarlijkse pensenkermis was even talrijk als 
vorig jaar Hartelijk dank aan alle bezoekers 

Ziehier dan de uitslag van « den boek » . 
wint een transistor radio Jan Desmedt ; 
winnen een fles wijn Haezeleer Frans, VK 
Buizingen (spelers) Cyriel Stroolens. Dolf 
Wijns Francis Crombrugge De prijzen kun
nen afgehaald worden bij Roger Sorgeloos, 
Bosstr 3 
DIA AVOND « ZENNE EN ZONIEN » 

In samenwerking met diverse verenigingen 
organiseert de plaatselijke VU afdeling een 
dia avond over de leefmilieiiproblematiek m 
de streek tussen Zennevallei en Zonienbos 
Donderdag 17 januari te 20 u in zaal « De 
Welkom ». 

HEVERLEE 
PANNENKOEKENFEEST 

Alle leden abonnenten en simpatisanten 
zijn van harte welkom op ons familiefeest 
van 26 januari om 15 u In de St Renildis-zaal 
te Egenhoven Deelname in de kosten 20 fr 
per persoon of 50 fr per gezin ter plaatse 
te betalen Gelieve evenwel voor 15 januari 
aan Mieke Toilet Zwaluwenlaan 2 Heverlee 
te laten weten hoeveel volwassenen en kinde 
ren zullen deelnemen 

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-
sees) 20 tot 21 u 

PEUTIE 
BAL 

Een warme oproep voor het eerste Volks-
uniebal dat plaats grijpt op zaterdag 19 Janua
ri m de zaal Monty Orkest Bert Minten 
Deuren 20 u 30 

SINT-GENESIUS-RODE 
DANSFEEST 

Ons jaarlijks afdelingsbal zal doorgaan op 
zaterdag 19 januari m de zaal « De Kroon », 
steenweg naar Halle 131 te 20 u 30 met 
disco-bar « Focus » 

ST-KATERINA-LOMBEEK 
EINDEJAARSFUIF 

Op 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 I 

SINT-KWINTENS-LENNIK 
WAFELBAK 

Het VU jubileumjaar wordt in onze afde
ling ingezet met een eenvoudig familiefeest, 
de traditionele wa'elbak volgens grootmoe
ders recept Wij hebben dan ook het genoe
gen u VU er « WIJ •• lezer of simpatisant, 
met gans uw gezin en LW vrienden uit te 
nodigen op dit feest dat plaats grijpt op 
D lekoningenavond zaterdag 5 januari in ons 
lokaal tegenover de kerk te Eizeringen en 
wel vanaf 17 u Deze keer gratis Smakelijk 
eten tot een rond buikje ' 

Ziekenfonds 
BRABANTIA 

SINT-PIETERS-LEEUW 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag 14 december werd door de plaatse
lijke VU afdelmg een politieke volksvergade
ring gehouden onder het motto « Volksunie 
nu » Ondanks het gure weer waren meer 
dan 60 mensen naar de zaal Moriau gekomen. 
Na een verwelkoming en inleiding door Wal
ter Gansemans sprak Frans Adang schepen 
ruimtelijke ordening van de federatie Halle 
over de plaatselijke problematiek Hij hekelde 
de gevaarlijke grondpolitiek in de streek 
waar grote stukken door Brusselse immobili-
enmaatschappijen werden opgekocht (Fran-
kenveld te Beersel Boesdaal te St-Genisius-
Rode e a ) Prachtige stukjes natuur dreigen 
met hoogbouw beplant te worden waar am
per 20% van de nu al beschikbare kavels be
bouwd zijn Een ander punt in zijn uiteenzet
ting was het aanklagen van de lakse houding, 
van de overheid i v m de achteruitgang en 
sterke veroudering der plaatselijke industrie 
HIJ trok ook van leer tegen de verfransings-
druk zelfs in de hand gewerkt door sommige 
gemeentebesturen m de federatie Halle HiJ 
pleitte voor afschaffing vaji de faciliteiten 

Daarna sprak VU senator Wim Jorissen 
over de huidige Belgische politiek en de 
plaats van de Volksunie Hij waarschuwde te
gen wat hij « triomfalisten » noemde men 
sen die menen dat de Vlaamse ontvoogdings-
strijd gewonnen is De miljardendiefstal ten 
nadele van de Vlaamse gemeenschap die in 
de wet IS ingebouwd door RMZ wetenschap 
peil onderzoek hoger onderwijs gemeen
tefonds streekekonomie openbare werken, 
blijft maar doorgaan Maar om veel redenen 
blijft de Vlaamse strijd noodzakelijk Al was 
het maar om de taalwetten van 1963 te doen 
toepassen (na tien jaar) Wim Jorissen was 
hard voor de regering Leburton en de oude 
kleurpartijen die immers de regering volgen 
in het steeds maar achteruitstellen van de 
Vlaamse gemeenschap Daarom moet de 
Volksunie sterker worden alleen een sterke 
Volksunie kan de o'ide partiien dwingen een 
rechtlijnig Vlaamse koers te volgen 

Een geanimeerd debat besloot deze mteres-
sante bijeenkomst 

STEENOKKERZEEL PERK 
DIENSTBETOON 

Elkp 2de dinsdag dr Anciaux volksvert 
e-i • >T '^rb'^ners f°deratieraadslid 

f ' 4de dinsdag Theo Pauwels prov 
rr c en Jules Vancauwenbergh, gemeente 
raadslid. 

VU arr. LEUVEN 

20 JAAR VOLKSUNIE 

JUBILEUMDANSFEEST 
ZATERDAG 12 JANUARI om 20 u. 30 

SALONS GEORGES Hogeschoolplein Leuven 

met THE LORDS en gast GIEDON 

Toegang 60 fr. Voorverkoop 50 fr. 

OOST-
VLAANDEREN 

AALST 
KOLPORTAGE 

Met zes rnan kolporteerden we verleden 
zondag 161 nummers van « Zij zeggen dit, 
ze zeggen dat » 
BAL 

Op 12 januari gaat om 21 uur de 6e nacht 
van de VU door in de zaal FFR Dendermond-
sestwg Aalst Met de medewerking van 
Standing Kleding 

ERTVELDE 
BUPtELUREN EN ZITDAGEN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA MEETJESLAND 

Ertvelde bij P Van Grembergen, E Hulle-
broeckstr, alle dagen van 9 tot 12 en van 14 
tot 21 u 

Kluizen bij Freddy Delemarre alle dagen 
van 18 tot 21 u 

Inlichtingen worden eveneens aan huis ver
strekt 
LEDENHERNIEUWING 

Na hun Inspanning voor het prachtig ge
slaagd St Niklaasfeest zijn da bestuursleden 
onversaagd terug op stap voor de hernieu
wing van de lidkaarten 74 Beste vrienden-
leden, wie steekt er een « speciaal bankje » 
opzij , 
VERGADERING 

17 januari te EekIo, all« afdelingen van 
het Meetjesland 
BAL 

23 februari in zaal « Atlantis » • « Bal van 
de Vlaamse Staat • 

GENT 
WIJK GENT-ZUID 

Na do wijken Gent-Noord en Brugse Poort 
IS thans ook de wijk Gent Zuid van start ge
gaan Op 19 december Jl kwamen een vijf 
tiental medewerkers bijeen in café Monopole 
Prov raadslid Chr Versyck en gemeenteraads
lid G Deroo waren eveneens aanwezig Korte 
uiteenzettingen over de bedoeling van de 
wijkwerking werden gegeven door R Raes, 
voorzitter der afdeling en volksvert F Baert 
Huguette De Bleecker vertelde uit haar erva
ringen aan de Muide (Gent Noord) Na een 
Interessante bespreking werd een voorlopig 
wijkkomitee gevormd huisbezoeken zullen 
afgelegd worden om leden en abonnementen 
te werven Op dinsdag 5 februari wordt een 
leden en voorlichtingsvergadering gepland 
met als spreker sen Lode Claes 

Op 24 januari komt het wijkkomitee op
nieuw samen Belangstellenden zijn hartelijk 
welkom 

Nuttige adressen mevr De Waele Smid-
sestr 134 Luc Mareen Rijsenbergstr 64 , 
Luc Van Nevpl Sportstr 101. 
OUDEJAARSAVONDBAL 

Jagerskapel Gent vzw en Vlaams Huis Roe. 
land nodigen Jle 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 •. 

MERELBEKE 
DRIEKONINGENFEEST 

Op 5 januari viert onze afdeling haar tradi 
tioneel Driekoningenfeest in de zaal van de 
St Pieterskring Het poppenteater Nele komt 
Alle kinderen van Merelbeke worden hartelijk 
uitgenodigd Onze gehandikapte en veraf-
wonende kinderen worden afgehaald en huis-
toe gereden (gewoon bellen naar 33 78 99 
Georges Van Gysegem) 

MOORSEL 
KERSTFEEST 

Het kerstfeest van de afdeling heeft plaats 
heden zaterdag 29 decmb 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 diareeks 
« 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 

WAARSCHOOT 
IN MEMORIAM 

Op 23 december overleed onverwacht Mar 
tha Meiresonne echtgenote van ons KOO lid 
Emiel Wille Ook langs deze weg bieden wij 
aan vriend Emiel en zijn familie ons diep 
doorvoeld medeleven aan in het smartelijk 
verlies. 

ZANDBERGEN GRIMMINGE-IDEGEM 
PENSENKERMIS 

De afdeling ricnt op zaterdag 5 januari in 
haar lokaal « Het Hoekske • Peperstr te 
Zandbergen een pensenkermis m iedereen 
is hartelijk welkom Prijs per portie 30 fr 
Aanvang te 18 u 30 
LEDENHERNIEUWING 

De ledenhernieuwinq is volop bezig De 
leden die nog niet hernieuwd werden mogen 
eerstdaags het bezoek van een bestuurslid 
verwachten 

WEST-
VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

WIJ hermneien de belangstellenden aan 
het feit dat de zitdag van volksvert P Leys 
plaats heeft iedere eerste dinsdag van de 
maand van 20 tot 21 u in het drankhuis Ro-
denbach Onderwijsstr, alwaar iedereen zijn 
problemen hetzij voor pensioen of andere 
kan komen voorleggen en zulks volkomen gra
tis 

Voor dringende gevallen kan men zich 
steeds wenden tot de h Van Ryssel, K Bau-
dewijnlaan 25 of tot ons gemeenteraadslid 
Jef Fryns, de Smet de Nayerlaan 78, tel 
42239 

BRUGGE (Arr) 
NIEUWJAARSONTVANGST 

Traditiegtrouw bieden het arr bestuur, sa
men met onze sen en onze volksvertegen
woordiger aan alle kaderleden van het arr 
een receptie aan op vrijdag 18 januari te 20 
u 30 m de feestzaal van het Breydelhof te 
Brugge Alle afdelingen worden verwacht met 
een flinke delegatie en de dames en heren 
die bij klassieke vergaderingen dienen thuis 
te blijven zijn tans wel van de partij De arr 
voorz zal het officieel startschot geven van 
ons « uitbouwjaar 74 » nav het 20 jarig be 
staan van de partij 
ONZE PLAATSELIJKE VU PERS 

Op vrijdag 25 januari te 20 u 30 in de kon 
ferentiezaal van het Breydelhof bijeenkomst 
voor de verantwoordelijken van de plaatse
lijke VU uitgaven samen met de voorzitters 
en sekretarissen der afdelingen die nog geen 
eigen blad hebben Agenda posttarieven ko 
ordinatie, drukkosten, publiciteit 

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 

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 
Enk Vandewalle over « Frans Vlaanderen » 
11 mei jaarlijks VU bal « Springtij • 
GELUKWENSEN 

Op 21 december stapten Jacques Vande 
casteele en Francine Bogaert in het huwe 
lijksbootje Gelukwensen van de leden en 
het bestuur aan het jonge paar en familiele 
den 
NIEUWJAARSWENSEN 

Aan onze VU leden een jaar vol voor 
spoed en geluk een jaar waar dromen tot 
waa''heid komen 

Aan onze mandatarissen een « doe zo 
verder »vi/ens Met een dank om het voor 
bije en een hoop op de toekomst 

Aan ons bestuur een verdere inzet een 
blijvend samenwe'ken om onze afdeling te 
brengen tot wat we beogen 

JABBEKE 
ROUW 

Ons bestuurslid Staf Marchand werd op 
nieuw getroffen ditmaal door het overlijden 
van zijn schoonvader Onze mnige deelneming 
in de z\''are rouw 
SLUITINGSJAAR 

Bij het afgelopen jaar heeft de VU afdeling 
zeer goed gewerkt daarvan zijn de leden en 
abonnementenslaq het beste bewijs Meer 
dan 20 artikels verschenen er in het wpek 
blad « WIJ » Bij alle manifestaties was onze 
afdeling vertegenwoordigd Hierbij onze beste 
dank aan allen die er het hunne toebijgedra 
gen hebben om de Volksunie in 1973 vooruit 
te helpen 
HEILWENSEN 1974 

Langs ons weekblad om stelt de Volks 
unieafdeling er prijs op al onze leden bij 
leden abonnementenlezers het allerbeste te 
wensen voor het nieuwe jaar Moge dit een 
groots jaar woiden nog beter dan het oude 
dat wensen wij van narte door onze trou;ve 
volharding op de ingeslagen weg, voor het 
welzijn van ons Vlaamse volk. 

KLEMSKERKE 

LEDENHERNIEUWINQ 

De bestuursleden komen eerstdaags de 
lidkaarten aanbiedon (hoofdlid 100 fr bijlld 
50 f r ) 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 

KOKSIJDE 

DIENSTBETOON 

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

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 lokaal 1302 Fiskale problemen kunnen 
voorgelegd aan W Vandewatteyne elke laat
ste zaterdag van de maand van 10 tot 11 u 
(« 1302 ') Mevr L Van Landuyt Comeyne 
prov raadslid is te spreken elke eerste za 
terdag van de maand van 17 tot 19 u bij haar 
thuis Gemeenteraadslid J De Schaepmeester 
elke vrijdag 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) 

OOSTENDEVEURNE-DIKSMUIDE (Arr) 

DIENSTBETOON 
Kamerlid Emiel Van Steenkiste houdt elke 

derde zaterdag voormiddag zitdag m de Riva-
Venus Aardrijksestr te Eernegem om 11 30u 
Om 12 15 u De Haan in « De Torre » Mem-
linclaan Om 12 u 45 te Bredene bij Kamiel 
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 Maartensplem 2 (na 

18 30 u) 
Jef Claeys Ten Brielenlaan 108 ('s voor 

middags) 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
• Vlaamse soldatendienst Ik Dien • ook 

in OVD I Vlaamse militairen aktieve en ge 
wezen kunnen met hun problemen steeds te
recht bij Em Vansteenkiste kamerlid Maak 
gebruik van zijn uitgebreid dienstbetoon 

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 Beqoniastr 18 (226 63) en Hu 
bert Vandenbunder Hof van 't Henneke 12 
(239 88) allen op afspraak 

WERVIK 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Vandamme Herve St Maartensplein na 

18 u 30 
Jef Claeys Ten Brielenlaan 108 (hoek « Flo 
rida ») s voormiddags 
GEEN PLAATS MEER 

om uvi oud en ander papier te bergen '' 
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 

LIMBURG 

EICENBILZFN 
LEDbKFEEST 

Zaterdag 26 januari ek om 20 u in de ge 
meentezaal groots ledenfeest met souper 
Jozef Olaerts volksvert is de gastspreker 

PEER 
DIENSTBETOON 

De zitdag van volksvert Raskin heeft plaatf 
elk eerste zaterdag van 13 tot 13 u. 30, Mh 
huize van prov raadslid Jan Plas, Kollegelaan 
5 U kunt ook terecht bij • gemeenteraadsHd 
Jef Rinckens Markt 16 gemeenteraadslid J«f 
Ivens Herisstr. 9 en KOO-lld Jaak Knevek, 
Lindedorp 38. 

TONGEREN MAASEIK (Arr.) 
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 Iedereen dus op post voor 
deze dialoog tussen top en basis I 

GELLIK 
VOLKSVERGADERING 

Heden zaterdag 29 december om 20u zal in 
zaal « Geraerts " Houtsrstraat een voor 
lichtingsvergadering georganiseerd worden 
met als sprekers Frank Joris gemeente 
raadslid over « Plaatselijke politiek » en 
Evrard Raskin volksvert over • De VU m 
het of'pnsief -

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

MAASEIK 
LIDKAARTEN 1974 

Onze bestuursleden zullen zich bij de leden 
aanbieden met de lidkaarten voor het jaar 
1973 Wie brengt een of meer ni»uwe leden 
bij ' 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 19 januari om 20 u in zaal Thier 
brau te Ksssenich. 

zoekertjes 

Een overtuigd Vlaming uit de streek rond 
Brussel zoekt gelegenheid voor alle schil
der en behangwerken en vloerbedekking. 
Z w tot R De Craen, Kongresstr 53 te Brus
sel 02/17 92 18 — R 1M 

1 Bediende, ruime ervaring als sekretarl», N., 
Fr Eng , zoekt passende betrekking. 
2 Magazijnier zoekt bijjob, 20 uur per week. 
3 Pas gediplomeerde, hoger middelbaar on
derwijs, ekon afd, zoekt betrekking alt be
diende 
4 40 jarlqe man zoekt licht werk • Antwerpen, 
Mechelen St-Niklaas 
5 Dokterassistent met ervaring zoekt be
trekking bij huisarts specialist of In kliniek. 
6 Jonge man klaar met legerdienst diplo
ma lager middelbaar onderwijs zoekt pat
sende betrekking Kontakt sen Jorissen 

R148 

— Kok zoekt passende betrekking Antwer
pen Brussel Mechelen 
Licentiaat sociologie zoekt passende betrek
king Schrijven of telefoneren 435 96 W Jo
rissen, Louisastr 31, 2800 Mechelen R 144 

20 jarig meisje zoekt werk in gezin voor oppa» 
van kind en licht huishoudelijk werk Leuven
se omgeving Kontakt met sen M Van Hae-
gendoren Guido Gezellelaan 63, 3030 Hever
lee tel 016/24545 R 149 

Jongeman 23 j , ongehuwd, diploma techni
sche handelsafdeling HSTS afd boekhouden, 
legerdienst volbracht zoekt passende betrek
king in Limburg Kontakt • Jan Latlnne Danv 
burgstr 7, 3598 Bocholt, tel. 011/66 372 

R 160 

Ouderlingen zoekt U een Ideaal tehuis, dat 
ook Uw thuis zal zijn neem dan kontakt met 
A De Kegel Oude Kerkstraat 21 Antwerpen. 
Tel 03/37 45 13 — R 151 

Overtuigd nationalist 35 j — Vertegenwoor
diger (8 Jaar ondervinding) wenst vaste be
trekking als vertegenwoordiger (Vlaams 
landsgedeelte) Schrijven of telefoneren 03/ 
55 39 09 Wim Claessens (arr sekretarls) — 
Pastoor Deensstraat 19 (2510) Mortsel R 153 

Dosfelinstituut vraagt Nederlandstalige 
schoonmaakster voor onderhoud burelen 
's morgens of s avonds (naar keuze). 
Voor Inlichtingen tel tussen 9 en 17 uur op 
het nr 02/19 12 02 of 02/17 90 75 of schrij
ven op adres Tribunestraat 14, 1000 Brussel. 

— R 154 

Lic in de Rechten zoekt passende betrekking 
Schrijven of telefoneren senator W Jorissen 
Louisastraat 31 - 2800 Mechelen — R 153 

Gevraagd in verzekermgssektor (produktie 
en bodedienst) bediende in vast verband, 
woonachtig te Rekem Uikhoven, Neerharen 
of Lanaken 
Zich wenden volksv E Raskin, Ursulastraat 
1 Eigenbilzen [Tel 011/19454) — R 156 

Dringend gevraagd assistent boekhouding 
Vereiste studies minimum volledige humanl. 
ora bij voorkeur enkele jaren praktijk of bij
komende scholing Kennis van het Neder
lands Frans en Engels noodzakelijk 
Inlichtingen Paul De Neve, Max Havelaar
laan 10 1850 Grimbergen Tel 02/593504 
(liefst tussen 18 en 19 u ) — R 157 

1) Man 35 j ruime ervaring In administratie 
en m de verkooppromotie goede kennis Fr, 
goede noties Engels en Duits zoekt betrek
king als bediende of als (ingeschreven) ver
tegenwoordiger verkoper 
2) Juffrouw 17 j diploma A3 techn weten-
sch redelijke kennis Engels en wat Frans, 
kennis typen zoekt passende betrekking te 
Brussel Antwerpen of Mechelen R 159 
3) Jonge dame 19 j lager middelbaar onder
wijs kan typen zoekt werk op kantoor in het 
Brusselse 
4) Jonge vrouw 23 j licht gehandikapt kan 
typen zoekt betrekking in het Brugse 
Juffrouw 18 j diploma lager middelbaar on-
derv^ijs kan typen zoekt passende betrek
king liefst in het Brusselse 
Voor al deze zoekertjes schrijven of telefone
ren 435 96 W Jorissen Louisastr 31, 2800 
Mechelen R 159 R 160 en R 161 

Aangeboden betrekkingen voor een Neder
landstalige parastatale instelling te Brussel : 
Maatschappelijke assistenten voor soclo-kul-
tureel werk 
Technisch tekenaar A2 
Kondukteur Al of architekt 
De kandidaten dienen bij voorkeur uit de ag
glomeratie of de omgeving van Brussel te 
zijn Al deze betrekkingen zijn zeer dringend 
te begeven 
— Opstellers 
— Licentiaat met ervaring in de onderwije-

söktor 
Kontaktadres Rom De Craen Kongresstraat 
53 1000 Brussel Tel 02/17 92 18 — R 162 
Wie bezorgt me de adressen van Vlaams-
gezinde kafes te Brussel en omgeving ^ 
Onkosten worden vergoed Schrijven tand-
techmeker CJ Van der Kleyn, Veiligheids-
straat 43, 1080 Brussel — R 163 

Meisje 18 jaar techn middelb beëindigd, 
dactylo ned zoekt betrekking Westrand Brus
sel Kontakt via Albrecht de Schrijver, Nl-
noofsesteenweg 515, 1711 Itterbeek, tel 02/ 
21 19 08. — R 164 
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Kamiel De Vleeschauwer 
Bij ons weten werd er nimmer een 
enquête gedaan over de sociale klasse 
waartoe honderdjarigen behoren. Uit 
berichten die af en toe in de pers opdui
ken menen wij echter te mogen opma
ken dat personnen die deze hoge ouder
dom bereiken meestal voorkomen bij 
boeren, kleine middenstanders en arbei
ders. Buiten het door moeder natuur 
meegekregen robuste gestel, zal een 
sober en regelmatig leven in een gezond 
milieu, hierin zeker een niet te onder
schatten rol gespeeld hebben. Bij tal 
van mensen echter uit onze konsuttiptie-
maatschappij zorgt een overvloedige en 
van te veel vetstoffen voorziene voe
ding, via de aantasting van de hart- en 
bloedvaten, voor een vroegtijdige afta
keling van het gestel. En bij onze intel-
lektuelen zal het zittend leven en het 
zenuwslopend verstandelijk werk wel 
de oorzaak er van zijn dat zij deze hoge 
levenstop niet bereiken. 
Inspekteur Kamiel De Vleeschauwer, die 
op 9 juli 1973 honderd jaar oud werd 
is op deze laatsten wel een uitzondering. 
Even deze merkwaardige honderdjarige 
Vlaming aan onze lezers voorstellen. 

zijn levensloop 

Hij werd op 9 juli 1873 geboren te Assenede. 
Zijn vader was douanier. Hij bezocht de middelbare 
school te Zelzate en verwierf het onderwijzers
diploma aan de aangenomen normaalschool van 
Mol. Was van 1896 tot 1902 onderwijzer te Den-
dermonde. Huwde daar in 1898 met Paulina Hof
man. Uit dit huwelijk werden vier kinderen ge
boren : een zoon en drie dochters. Een dochter 
overleed zeer jong, een tweede stierf op 18-jarige 
leeftijd in de Normaalschool te Eekio in 1918. De 
derde dochter verblijft tans met haar echtgenoot 
In een home en de zoon Herman werd later profes
sor aan de Rijksuniversiteit te Gent. 

Van 1902 tot 1913 was Kamiel De Vleeschauwer 
hoofdonderwijzer te Oudegem bij Dendermonde. 
In 1913 slaagde hij in het examen van Rijksinspek-
teur voor het lager onderwijs. Nog 'in hetzelfde 
jaar werd hij benoemd tot inspekteur van het 
schoolkanton Menen. Bij het uitbreken van de eer
ste wereldoorlog meldde hij zich op 4 augustus 
1914 als oorlogsvrijwilliger. Na enkele maanden 
werd hij bevorderd tot officier. Vanaf 1915 deed 
hij beurtelings zes maanden eerste lijndienst aan 
het front en was hij zes maanden instrukteur aan 
de school voor leerling-officieren te Gaillon 
(Frankrijk). Deze school stond onder het bevel van 
majoor Neuray (vader van de latere journalist en 
Vlaminghater Neuray van de • Nation Beige ») die 
ook zijn bataljonskommandeur was in het 3de li
nieregiment en met wie hij heroïsche diskussies 
heeft gehad. In 1919 werd hij gedemobiliseerd en 
zette hij zich volledig in om het half verwoeste 
schoolkanton Menen te reorganiseren. In 1923 werd 
hij overgeplaatst naar het schoolkanton Nieuwpoort 
waar hij verbleef tot aan de pensioengerechtigde 
leeftijd in 1933. Hij verhuisde dan naar Gentbrugge. 
Tijdens de oorlog bleef zijn aktiviteit beperkt tot 
de vorming van een kleine groep onderwijzers, 
voornamelijk in West-Vlaanderen. Na de oorlog 
werd hij veroordeeld tot vier jaar hechtenis waar
van hij er twee jaar uitzat in de gevangenissen van 
Merksplas en Gent. Toen hij in 1947 vrijgelaten 
werd was hij 74 jaar oud. Na een zwerftocht van 
enkele jaren over Sint-Denijs-Westrem, Brussel en 
Veurne, verbleef hij lange tijd in Oostduinkerke. 
Op 29/4/1970 werd hij opgenomen in het rust
oord • Ter Linden • in Veurne waar hij thans nog 
verblijft. 

Op een paar aspekten van het leven van deze 
merkwaardige man loont het zeker de moeite wat 
dieper In te gaan. 

de pedagoog 

Wij spraken met twee gepensioneerde onder
wijzers uit het schoolkanton Nieuwpoort, die de 
heer De Vleeschauwer als inspekteur van dichtbij 
gekend hebben. Zij verklaarden ons het volgende. 
« Veurne-Ambacht telde veel een- en tweeklassige 
scholen. In zulke scholen speelt de persoonlijkheid 
van de onderwijzer een grote rol. Inspekteur De 
Vleeschauwer drong dan ook nooit zijn methode 
op. De man die voor de klas stond moest zich 
kunnen uitleven. Hij liet hem dan ook betijen : 
als er maar resultaten waren. Meer nog : hij was 
steeds vol belangstelling voor de wijze van werken 
van zijn leerkrachten. Hij leerde ook graag van 
anderen. Hij had niets van de « schoolmeester -. 

Hij was geen man van konventie. Waar andere 
inspekteurs met hoge hoed en uitgestreken aan
gezicht hun scholen bezochten, kwam de Vleesch
auwer bij al zijn leerkrachten binnen, weliswaar 
als de man van groot gezag, maar als de ongekun
stelde en begrijpende chef. Het was iets heel ge
woons hem 's zomers te zien aankomen per fiets 
behoorlijk gekleed en met de pet op. Alleen hij 
kon zich dat veroorloven. 

Maar hij toonde zich op zijn best tijdens de 
konferenties. Waar men in andere schoolkantons 
deze pedagogische bijeenkomsten meestal als re
gelmatig terugkerende routine-vergaderingen aan
zag, werden zij in het schoolkontan Diksmuide-
Nieuwpoort steeds met veel belangstelling tege
moet gezien. Wat inspekteur De Vleeschauwer tij
dens deze konferenties ook besprak : een gegeven 
les, een pedagogisch onderwerp, een administra
tieve maatregel of wat dan ook. steeds deed hij 
het op de hem eigen grondige mani^. Tegen de 

100 jaar in dienst van zijn 

Vlaamse volk 
achtergrond van wijsgerige, didaktische of psycho
logische perspektieven, tekende hij met vaste hand 
de kontoeren van het door hem behandeld onder
werp : net afgelijnd en goed te begrijpen voor 
iedereen. Een andere maal borstelde hij met felle 
kleuren zijn visie op nieuwe richtingen en doelstel
lingen Zijn grote kennis van de opvoedkunde, de 
natuurwetenschappen, de geschiedenis, de filosofie, 
die hij aan ons mededeelde door zijn meeslepend 
woord zijn forse intonatie en zijn krachtige ge
baren, boeide ons en verdiepte ons inzicht. 

Een kleine anekdote. Wij herinneren ons nog 
zeer goed de konferentle van het jaar 1930. Bij 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Bel
gië moest de schoolinspektie als herdenking van 
deze gebeurtenis een feestrede houden. Wij ken
den maar al te goed de Vlaamse overtuiging en 
de kijk op onze geschiedenis van inspekteur De 
Vleeschauwer en waren dan ook ten zeerste be
nieuwd wat hij hiervan zou maken. Hij beklom het 
podium en gaf een prachtige uiteenzetting over 
de begrippen volk, natie, staat. Zijn betoog sloot 
als een peperbus. De toepassing liet hij aan ons 
over. Het zal wel de enige inspekteur geweest 
zijn die dergelijke feestrede zal uitgesproken heb
ben. 

Hij bleef jong van hart en geest. Toen hij reeds 
gepensioneerd was zag hij er nog jeugdig uit. Maar 
dat was hij ook. Hij ging nog op trektocht met 
jonge onderwijzers ». 

Tot hier de heren C. en S. 

de historicus 

Inspekteur De Vleeschauwer kende zeer goed 
het groot belang van het geschiedenisonderricht 
voor de vorming van het nationaal gevoel. Hij wist 
dat door het verzwijgen van zekere gebeurtenissen 
uit het verleden en het verkeerd interpreteren 
van sommige andere, aan onze jeugd een scheve 
voorstelling van onze historie werd voorgehouden. 
De 600ste verjaardag van de slag van Kassei op 
23 augustus 1328 was voor hem een welkome ge
legenheid om een grondige studie te maken over 
• Zannekin en de Vrijheidsstrijd van het Kustland 
van 1323 tot 1328 ». Het werd een lijvig boek van 
ongeveer 400 bladzijden dat in 1928 bij Lannoo 
verscheen onder zijn schuilnaam Pleimion Naibh 
( = Iers van « strijder voor zijn volk »). Tegen de 
achtergrond van het Land en Volk van het graaf
schap Vlaanderen, de stedelijke Gemeenten de 
strijd van Frankrijk tegen Vlaanderen met als hoog
tepunt de Slag der Guldensporen in 1302 gevolgd 
door het Verdrag der Ongerechtigheden van Athis 
aan de Orge. was de slag te Kassei het eindpunt 
van de evolutie van de strijd van het graafschap 
Vlaanderen Het kon de overwinning geweest zijn, 
maar het werd de bloedige nederlaag, gevolgd door 
de wilde wraakneming van de Fransen. 

Zoek in dit boek dus geen « vie romance • van 
Zannekin. De schrijver heeft « willen aantonen hoe 
de Vlaams-nationale geest is ontstaan uit het volk 
van het kustland. dat tegen de natuur (o.a. de zee) 
streed : hoe hij langzamerhand overging op de 
andere delen van Vlaanderen en van het volk op 
het gros van de burgerij oversloeg, hoe die geest 
een geest van zelfstandigheid was en van eenma
king tevens » (biz. 350). Maar ook • hoe zich daar
tegenover in Vlaanderen een andere geest ont
wikkelde, die naar de vreemde opdreef, geest ge
dragen door de graaf, de adel, de hogere geestelijk
heid, het patriciaat. Hij ook verzamelde, maar bui
ten het volkswezen om, en maakte het land ge
durig meer toegankelijk voor de Franse invloed. 
Wat de volksgeest vormde, misvormde weldra de 
geest van de graven en de heren •. (bIz. 351). 
Inspekteur De Vleeschauwer heeft « het aandeel 
dat aan natuur en samenleving toekomt, als on-
wraakbare basis tot zijn beschouwingen genomen, 
doch er tevens de mens midden ingesteld, die 
voortdurend op eigendommelijke wijze getracht 

• de psychoicgie van tijd en volk te vatten, nooit 
uit het oog te verliezen dat een volk steeds dat 
volk blijft, dat een volk gevormd en ontwikkeld 
wordt, of misvormd en teneergedrukt door de in
stituten die het beheersen, oneindig meer dan door 
(datgene wat) in de scholen onderwezen of van 
de kansels en katheders verkondigd (wordt ) ; dat 
de grote ideeën die het eens in zich heeft opge
nomen, werkzaam blijven eeuwen lang en dat het 
— tegen alle historisch materialisme in — die 
dingen zijn. die eingelijk lijn brengen In de bouw 
van zijn geschiedenis .. (bIz. 352). Zo konkludeert 
dan De Vleeschauwer dat • het evenmin langer kan 
gelden dat de strijd van het Kustland een boeren
opstand was, die de ene geschiedschrijver meer, 
de andere minder te vergelijken weet met de Fran
se zesweekse « Jacquerie • van 1358. Het geheel 
van de gebeurtenissen toont aan, dat de strijd van 
1328 niet alleen die opstand van uitgehongerden 
en afgejakkerden overtreft in omvang en duur, doch 
dat beider aard en wezen geheel verschillend 
zijn V (bIz. 350). 

Dat het boek van inspekteur De Vleeschauwer 
nog niets van zijn belang heeft Ingeboet, bewijst 
het feit dat wij het nog vermeld vinden in de bi
bliografie van de zopas verschenen • Geschiedenis 
van Vlaanderen • van de hand van dr. R. Van 
Roosbroeck. 

de Vlaming 

Zijn principiële onverzettelijkheid, zijn voorbeel
dig plichtsbesef, zijn afschuw voor om het even 
welke vorm van ongerechtigheid, zijn wilskrachtig 
en doorzettend karakter ontoegankelijk voor intri
ges en arrivisme (als een-en-veertigjarige vader 
van drie k'nderen meldde hij zich in 1914 als vrij
williger in het Belgisch leger om te strijden tegen 
de Duitse invaller I) maakten van hem op korte 
termijn een overtuigd Vlaming. Alhoewel hij geen 
rol heeft gespeeld in de frontpartij kende hij de 
schandalige toestanden op het front ten opzichte 
van de Vlamingen. Zij helm en degen bleven na de 
oorlog als tekens van zijn weerbaaiheid aan een 
der wanden van zijn bureau hangen maar hij stuur
de na de oorlog al zijn eretekens alsmede een 
achterstallige vergoeding van 20.000 fr. (waarde 
1920 !) terug, uit protest tegen het onrecht dat 
de Vlaamse soldaten werd aangedaan. 

Tussen de twee oorlogen behoorde hij tot de 
denkers in het Vlaams-nationalisme. Als dusdanig 
speelde hij een rol in het zoeken naar een oplos
sing voor de problemen waarmee het Vlaams-na
tionalisme af te rekenen had in die periode, name
lijk : de Godsvrede, de opkomst van de zogenaam
de fascistische ideeën en het dispuut Federalisme-
Groot Nederland. 

Na WO 1 werd de eenheid in de Vlaams-Nationale 
rangen lange tijd bewaard omdat het principe van 
de Godsvrede aanvaard werd door de verscheidene 
groepen overtuigde Vlaamsgezinden in de verschei
dene gewesten. Hiermede verklaarde men zich ak
koord voor een volledige gelijkstelling van het 
vrij en officieel onderwijs. terWijl alle andere vra
gen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband 
hielden met kerkelijke of godsdienstige belangen 
als vrije kwesties zouden beschouwd worden. Boven 
alle politieke problemen zou het Vlaamse vraag
stuk de voorrang hebben. In West-Vlaanderen was 
men het hiermede niet eens en in maart ^925 
werd hier door Van Severen, Thiers. Leuridan, 
mevrouw Maréchal, Dries Devos, Jef De Vliegher, 
Antoon Samyn en Kamiel De Vleeschauwer het 
Katholiek Vlaams Nationaal Verbond (KVNV) ge
sticht. Hierdoor werd eenheid in de Vlaams-natio
nale rangen van West-Vlaanderen gebracht maar 
er kwam tevens een nieuwe visie naar voor. Elias 
tekent hierbij aan : « Niet alleen een nieuw poli
tiek statuut voor Vlaanderen werd nagestreefd, 
maar ook een nieuwe kulturele, sociale en ekono-
mische orde die de verwezenlijking moest zijn 
van de katholieke solidariteitsleer. Aldus werd niet 

alleen de politieke zelfstandigheid van Vlaanderen 
vooruitgeschoven in het programma maar ook de 
grondige omvorming van heel het Vlaams leven. 
Dit was niet alleen het einde van de Godsvrede, 
maar het begin en de oorsprong van nieuwe twis
ten en dissidenties ». (25 jaar Vlaamse Beweging, 
III, 134). 

In 1932 verliet Joris Van Severen het KVNV 
West-Vlaanderen en stichtte het Verbond van 
Diets Nationaal-Solidaristen (Verdinaso). Omstreeks 
deze zelfde periode kwam volksvertegenwoordiger 
Elias van Gent voor de dag met een uitvoerig stuk 
waarin de principes uiteengezet werden die als 
grondslag zouden dienen voor een praktisch pro
gramma. Hierin wees hij het Nationaal-solidarlsme 
van Van Severen van de hand als een mengsel 
van Action frangaise, facisme en nationaal-socia-
lisme. Daartegenover stelde hij het kristelijk soll-
darisme en verdedigde hij de parlementaire aktie. 
Zowel Van Severen als Elias hadden hun aanhan
gers in West-Vlaanderen. Hevige twisten laaiden 
op en de verwarring was groot. Teneinde aan deze 
jammerlijke toestand een einde te stellen onderte
kenden ruim tweehonderd invloedrijke nationalisten 
een verklaring waarin aan dr. Catry, Kamiel Da 
Vleeschauwer, Leuridan en Thiers de opdracht ge
geven werd de eendracht organisatorisch en ideo
logisch, te herstellen. Spijts de wekenlange onder
handelingen slaagden zij niet in hun opdracht. 
Elke groep ging zijn eigen weg. 

In het begin der dertiger jaren werden door 
Robrecht de Smet, hoofdopsteller van het week
blad • Vlaanderen », ultieme pogingen aangewend 
om alle Grootnederlandsgezinde groepen samen te 
brengen. Met deze bedoeling werd op 18 februari 
1933 een vergadering belegd ten huize van dr. 
med. Edg. Muyile waarop volgende personaliteiten 
uitgenodigd werden • Jeroom Leuridan, dr. med. 
Gust Baeten. J Wilms. J Persyn, Od. Spruytte, 
Ir Leo Isebaert. René Lagrou, Leo Wouters en 
Kamiel De Vleeschauwer. Ook deze vergadering 
leverde niets op en Robrecht De Smet trok zich 
ontmoedigd terug. 

Evenmin als de andere hierbovenvermelde voor
aanstaande Vlamingen wist Kamiel De Vleeschau
wer een oplossing te geven aan de drie proble
men waardoor de eenheid in de Vlaams-nationale 
gelederen zou hersteld worden. Het feit echter 
dat men telkens ook beroep deed op hem, om een 
uitweg te helpen zoeken, toont duidelijk aan dat 
hij tot de erkende leidinggevende Vlamingen be
hoorde. 

terugblik 

Schopenhauwer heeft ergens gezegd dat de 
grootheid van de mens ligt in datgene wat er na 
hem overblijft. Inspekteur De Vleeschauwer heeft 
geen grote pedogagische of staatkundige hervor
mingen doorgevoerd. Hij heeft geen nieuwe filoso
fie ontwikkeld. Hij heeft geen eeuwige kunst voort
gebracht. Hij heeft geen grote financiële of eko-
nomische instellingen opgebouwd. Hij was een 
sterke persoonlijkheid die een scherp verstand en 
zuiver inzicht paarde aan een eerlijk karakter waar
van rechtvaardigheid, trouw en moed de dominan
ten waren en die belangloos en volhardend zijn 
plicht heeft gedaan ten opzichte van zijn gezin, 
de Vlaamse Jeugd en zijn volk. 

De vorming van de persoonlijkheid, de opgang 
van het Vlaamse Volk. de rol van het Europese 
kontinent waren de leitmotieven van zijn denken en 
doen. Als dusdanig oefende hij een grote invloed 
uit op al degenen die met hem in kontakt kwamen. 
Die invloed is door geen computer te bepalen 
maar is misschien groter in zijn onnaspeurbaarheid 
dan zichtbare resultaten. 

de honderdjarige 

Vóór enkele maanden bezocht ik onze honderd
jarige. Hij zat zeer aandachtig een boek te lezen. 
Na de hartelijke begroeting wees hij naar het 
boek ; ' Dat moet-je bepaald lezen, een prachtig 
boek ! '. Het ging over « Het einde van het tradi
tionele kristendom » door dr. van de Pol. Wij wis
selden v9n gedachten over dat werk. Ja, hij be
greep het nog wel allemaal goed, maar na de le
zing was er toch wel heel wat weggewaaid uit het 
geheugen. Fantastisch vind-je niet ? Op de leeftijd 
van honderd jaar nog een filosofisch werk lezen I 
Wij babbelden over het verleden. Zij gebeeldhouwd 
aangezicht ontspande in een warme glimlach. Ja, 
hij had heel wat meegemaakt ! Af en toe leek 
het of zijn heldere blik (nog altijd diezelfde !) 
door de nevelen van het verleden moest boren 
om verre herinneringen te ontdekken. Dan staarde 
hij scherp voor zich uit. helemaal aandacht, totdat 
hij de persoon of de toestand waarover het ging 
terug in zijn blikveld kon dwingen. En dan maar 
vertellen ! Met diezelfde hoekige gebaren, met 
dezelfde eigenaardige houding van hand en vingers. 
Het IS niet gemakkelijk een vlotte konversatie te 
voeren met onze eeuweling. Zijn hardhorigheid is 
een qrote handikap. Maar sommige onderwerpen 
slaan nog wel vonken los in zijn geest. Zo, zijn 
zoon Herman • op zes-en-twintigjarige leeftijd prof. 
in de Lcgika en de Moderne Wijsbegeerte aan de 
Rijksuniveisiteit te Gent. op 38-jarige leeftijd (1937) 
vereerd met 'jen doktorsgraad aan de universiteit 
van Glasgow, na de oorlog orof. in de Wijsbegeerte, 
Bibiiioteekkunde en Bibliocjrafie aan de universiteit 
van Zuid-Atrika te Pretoria, lid van het Kantgesell-
schaft. de International Philosophical Society en 
de Société Philosophique de France. Publiceerde 
ongeveer 30 boeken en 300 artikels, waaronder 
een herziene uitgave van de Kant-bibliografie en 
een volledige uitgave van het werk van de Ant
werpenaar A. Geulincx in 5 delen. Sedert enkele 
jaren komt hij vrijuit in België maar keert steeds 
terug naar Zuid-Afrika. 

Geruisloos komt de zuster kijken naar haar 
honderdjarige. Alles is In orde. ze glimlacht en 
groet bijna onmerkbaar. Ze verdwijnt even stil. 
• Ik ben hier goed • fluistert hij en volgt dankbaar 
haar verdwijnende gestalte. We nemen afscheid. 
Er zit nog kracht in zijn knokige hand en zijn 
stem klinkt ongebroken. Aan de deur kijk ik nog 
even om. Hij staat rechtop, lichtjes vooroverge
bogen en staart mij tevreden na. Met die heldere 
blik I Nog .steeds die heldere blik ! 

p.g.r. 
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NIEUWJAAR IN LIED 
EN GEDICHT ^ ^ W 

Zoals in ons kerstartikel al gezegd, zijn Kerstmis 
en Nieuwjaar slechts hoogtepunten in een ononder
broken feesttijdperk dat reeds In november begint, 
en dat zich tot half januari uitstrekt. Wij staan hier 
voor de overblijfsels van een samenvallen van dr e 
kuituren, drie beschavingen, die elk hun eigen visie 
hadden en hun sporen nalieten in de kalender en 
de jaargetijden. . 

Caesar had de Alexandrijnse wiskundige Sosi-
genes opgedragen de kalender te hervormen : het 
maanjaar van 355 dagen werd afgeschaft en het 
oude Egyptische zonnejaar met enige wijziging in
gevoerd In 1582 zou paus Gregorius enkele wijzi-
Qinqen aanbrengen : die zo gewijzigde kalender 
werd de « Gregoriaanse » geheten en is sedertdien 
m het Westen in voege ; in Rusland bv. werd hij 
pas na de bolsjewistische revolutie ingevoerd, 
"^m de Juliaanse kalender werd het begin van de 
winter vastgesteld op 10 november en het begin 
van het nieuwe jaar kwam daarmee in het tweede 
wTnterhoSgti] of Joelfeest van de Germaanse jaar-

'"t;è;m^e"er!''v^irdaarbii, dat de Saturnalia, de fees-
ten ter ere van Saturnus, de god van het gezaaide, 
bij de Romeinen op 17 december gevierd werd en 
w j zien hoe het jonge kristendom had af te rake-
T n met een Germaanse en Romeinse feestpenode 
en met een traditie die eeuwenlang en diep inge
worteld was en die men niet zo maar direkt kon 
opruimen. De taktiek om de heidense door kriste-
liike feesten te vervangen bracht niet zich mee, 
dat de periode die het rijkst was aan heidense fees
ten ook het best voorzien werd van krlstelljke 
feestdagen en dat het liturgisch i^ar aan de «er-
oude traditie van de Germaanse en Romeinse be-
fichavinq aanpaste. , 

Dit liturgisch jaar werd opgebouwd volgens een 
tweeledig systeem. Vooreerst was er het • pars de 
tempore > : de feestdagen die met een bepaalde 
zon- of werkdag verbonden zijn en die ieder jaar 
op een andere datum vallen omdat zij afhankelijk 
ziin van de Paasdatum, waarvan de berekening zeit 
al een hele astronomische uitleg vraagt. Het tweede 
deel bevatte het « pars de sanctis • : de teesten 
van Onze Lieve Vrouw en van de heiligen, die 
steeds op dezelfde maanddatum vallen 

Nu Is het wel eigenaardig, dat drie feesten, die 
feitelijk tot het « pars de tempore » behoren, niet 
van de Paasdatum afhankelijk werden gemaakt 
maar op een vaste datum geplaatst werden : Kerst
mis op 25 december, Besnijdenis op Nieuwjaar en 
Driekoningen op 6 januari. _, , ., ^.^AM^ 

Hiermede had men tegen de heidense traditie 
der winterfeesten een eigen feestschema opge
steld Het Nieuwjaarsfeest, beginnend op 1 januari 
volgens de Juliaanse kalender, was myto ogisch 
en astrologisch . besmet » en kon moeilijk als 
beginpunt van de liturgische kalender aanvaard 
worden maar het werd gekerstend in het feest 
der • Besnijdenis ». Vermits Jezus, volgeris Lucas, 
besneden werd « post octo dies ., acht dagen na 
zijn geboorte, besloot men de geboortedatum van 
Kristus dan maar op 25 december te doen vallen ! 
Er is echter heel wat diskussie en strubbeling ge
weest eer alles definitief zo geregeld was en er 
blijkt zelfs tegen 1 januari als nieuwjaarsfeest van 
kerkelijke zijde lange tijd verzet geweest te zijn : 
het Concilie van Tours in 567 bedreigde de gebrui
kers van de Juliaanse kalender met exkommuni-

Het gelijktijdig aanwezig-zijn van verschillende 
. stijlen » in Europa was er niet naar om de ver
warring in de kerkelijke en wereldlijke kalender er 
eenvoudiger op te maken : circumcisiestijl (1 
januari). Annunciatiestijl, jaarbegin met Pasen of 
Kerstmis : men had het maar voor het uitzoeken ! 

Wat ons in heel die kalendergeschiedenis ech
ter interesseert, is de houding van ons eigen volk, 
van onze voorouders, met hun Germaanse traditie, 

hun Dietse volksaard en hun door het kristendom 
getekende beschaving. 

Er blijkt hier wel een voorkeur bestaan te hebben 
voor het Kerstmis- of Nieuwjaarsfeest als jaarbegin, 
hoewel nog geruime tijd afwijkingen vast te stellen 
waren, ook in de Germaanse landen, waar andere 
kerkelijke feesten zoals Pasen als jaarbegin zich 
konden in standhouden. Pas In de 16e eeuw zou de 
Spaanse gouverneur Requessens In de zuidelijke 
Nederlanden de 1 januari als jaarbegin officieel 
ordonneren. 

het nieuwjaarslied gisteren... 

Me.t heel deze viering van winterhoogtij en 
nieuwjaar gingen gebruiken gepaard waarin de 
magische en animistische betekenis nog naklonk 
en nog aanwijsbaar was, en via deze gebruiken en 
met deze feesten werd heel wat oeroud kultuur-
goed uit de voorkristelijke periode gered en be
waard. Magie en mythe klonken ook nog na in de 
vele spreuken, wensen, liederen en versjes die 
met en over Nieuwjaar in voege waren of nog zijn. 
Een overzicht van deze teksten, van de Kerst- en 
Nieuwjaarsliederen, die vaak voor beide feesten 
gelden, bewijst hoe ingrijpend deze feesten waren 
in het hele volksleven, wijst op hun zin en beteke
nis in dit volksleven en op de reële verwevenheid 
van het geloof — het voorkristelijke en het kriste-
lijke — met dit volksleven zelf. 

Een bundeling van liederen en versjes rond het 
Kerst- en Nieuwjaarstema van K.C. Peeters, brengt 
ons meer dan 200 zulke teksten. Het is echter 
niet zozeer op dit volkse erfgoed, dat tot voor kort 
nog zeer levendig bewaard was gebleven In 's volks 
memorie, dat wij de klemtoon willen leggen, wan
neer wij In de titel spreken van « lied en gedicht », 
hoe interessant de studie van deze teksten voor 
folklorist en kultuurhistorlcus ook mogen wezen en 
hoezeer ze wijzen op de hierboven aangestipte 
levenseenheid van mens, natuur en bovennatuur. 

Want niet alleen in het verre verleden heeft de 
dichter, de gekende en de onbekende, de fijnzin
nige kunstenaar en de volkse zegger en zanger, 
zich aan het feestelijke Jaareinde en — begin 
geïnspireerd. Ook in onze tijd Is menig dichter ont
roerd en aangesproken geweest door de elnde-
Jaarsfeesten, door de eindejaars- en winterstem
ming. Uit menig vers, van grote en kleine lyrici, 
van Hadewijch tot heden, leren wij daarenboven 
de geest van de tijd naast de kontlnuïteit van de 
mystieke ontroering, maar ook de wijze waarop 
en de tijd waarin het feest werd gevierd. 

Wanneer Hadewijch dicht 

« Die tilt vernuwet mit sinen laren 
. D/e dagen lichten die donker waren » 

wijst dit erop, dat in het Luikse waar Hadewijch 
abdis was, het jaarbegin nog met de lente (Pasen 
of O.L. Vrouw Boodschap) samenviel. 

Wij vinden nieuwjaarsliederen in de Gruuthuse-
handschrlften in « Van Vrouwen ende van Minne ». 
In « Een Devoot en profiteyck Boeckxen » (1539) 
omvat het nieuwjaarslied een heel geboorte — en 
besnijdenisverhaal : een realistische schildering, 
vergeleken met het lyrische tot devotie opwekken
de Nieuwjaarslied van Suster Bertken (1427-1514). 
Naast de bekende namen uit onze literatuur — van 
Anna Bijns tot Vondel, Bredere, Cats, Stalpaert 
van der Wielen e.a. — zijn er ook heel wat nieuw
jaarsliederen en verzen van onbekende dichters. 

ZATERDAG 29 DECEMBER 

9 13U.30 : Op tocht door Noord-Afrika. Toe
ristische film. 

O 13U.55 : Olivier Twist. Speelfilm. 
O 16U.00 : Spel op leven en dood. Over de 

evolutieleer en de genetika In het licht 
van de moderne biologie. 

O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Junket en de ruimtemachine. 

Jeugdfilm. 
O 19U.00 : Trajekt. 
O 19U.45 : TV-nleuws. 
O 20U.10 : Reinaard de Vos. 6e aflevering. 
O 20U.35 : Katjes... knijpen. Show uit leper. 
# 21U.35 : Echo. 
O 22U.05 : Jake. 
O 22.55 : TV-nieuws. 

ZONDAG 30 DECEMBER 

9 14U.30 : Quebec-Iran. Dierendokumentalre. 
O 14U.55 : Herrie met 28. 
O 15U.10 : Binnen en buiten. 
O 17U.15 : O I Brasll. (3e aflevering). 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage. 
O 18U.46 : Van Pool tot Evenaar. Eksplora-

tlekwls. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 

en nu... 
Vooral de Romantiek heeft het gevoelselement 

van de winter, van het oude en het nieuwe jaar, 
met de ondergangstemming en de hoop op herle
ven zeer sterk naar voren gebracht. Wij hoeven 
hierbij geen grote buitenlandse namen op te roe
pen • denken wij alleen al maar aan Gazelle. Un-
vermijdelijk moest een zo natuurbeschouwend en 
-bezingend en tevens religieus dichter het tema 
van de eindejaarsfeesten opnemen, zij het, zoals 
In « Nieuwjaarsnacht » (in « Rijmsnoer ») belerend 
en wijzend op de relativiteit van wat wij « nieuw . 
en « oud » noemen. 

BIJ vele dichters wekt het winter-feastgetij ge
voelens op van bezinning en rust, bij andere weer 
herinneringen aan vroeger. Bij sommigen is er een 
weemoedsstamming om het einde, waarbij land
schap en klimaat als stemmingwekkende elementen 
zeer sterk naar voren komen : wij zien dit bv. m 
een gedicht als « December » van J.C. Van Scha
gen (1926), in . Decemberdagen » van W.G. Van 
NouhuIJs, in « Wintermaan • van Delfien Vanhaute, 
en In het gedicht - December » van de door de 
doodsgedachte geobsedeerde Gerrlt Achterberg 
(in . Thebe » 1941). 

Wij vinden deze weemoedsstemming m menig 
gedicht over winter, eindejaar, december, nieuw
jaar enz. terug en veel is er, wat die stemming m 
de hand werkt an elementen verschaft voor de 
weergave dar dichterlijke Impressies : het kale of 
besneeuwde landschap, de regen of de sneeuw, de 
koude, de verlatenheid van veld en landbouw ». 
Groots en dreigend hangt d'oneindigheid over het 
land . dicht René Verbeeck in « Januari • en in 
zijn gedicht « Nieuwjaar » heeft J.C. Bloem een 
allesbehalve uitbundige nieuwjaarsstemming weer
gegeven : « De nleuwjaarsklokken luiden door de 
radio/Stortregen valt. De dag Is onbeschrijflijk 
goor... ». 

Maar tegen deze weemoedstemmlng staat dan 
weer : het aanvaarden, de rust, de hoop ; en staan 
de gevoelens die opgewekt worden door de fees
ten zelf en hun eeuwenoude betekenis. « O eerste 
maand, o luisterrijk begin » dicht dezelfde Van
haute van hierboven, en George Kettman jr. wijst 
erop : « Wie zou de lente ooit zo kunnen vieren/ 
. als hij die winter tot in 't nijdig hart/de IJsdraak 
» In zijn nachthol heeft getart/met heel zijn ziel, 
» niet slechts met ski's en spieren ! ». Bezinning, 
hoop en verwachting, en tevens gelatenheid spre
ken uit menig Nieuwjaarsgedicht, zoals bv. bij 
Karel Vertommen In - Silvester • en « Oudejaars
avond ». Deze dichter heeft trouwens het winter
seizoen en da winterse feesten in menig vers be
zongen, van Advent tot Driekoningen, soms van het 
lyrische in het epische overgaand. 

Besluiten wij deze zeer korte uitstap in de elnde-
jaarslyriak met een nieuwjaarsgedicht dat ons aller 
verlangen en hoop uitspreekt : 

Zal dit zlln : een nieuw beginnen 
nu de winterzonne wendt ? 
Nu decemberlicht breekt binnen 
kamers, aan de dag ontwend ? 

Kerstboom ; lied, en 't helder schlttren 
van de kaarsen in de nacht : 
zal dit teken zijn, dat bittre 
hulploosheid verkeert tot macht ? 

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

r.b". 

o 20U.00 : Sportweekend. 
9 20U.25 : Een mens van goede wil. TV-

serle naar de roman van Gerard Walschap. 
O 21U.35 : De bijen. Ballet door het Ballet 

van Vlaanderen. 
0 22U.10 : Magie en MIstlek. Over spiritis

me, satanisme, reïnkarnatie, levltatie, hyp-
notisme, alchemie, astrologie en karto-
mancie. 

O 23U.00 : TV-nieuws. 

MAANDAG 31 DECEMBER 

9 16U.00 : Feest der naties 1973. jnternatio-
naai folklorefestlval in Hamburg. 

O 16U.55 : Zes vrienden op avontuur. Jeugd
film. 

8 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
18U.05 : Da woudlopers. 

O 18U.30 : Het vliegend tapijt. Tekenfilm. 
# 18U.45 : Er zijn nog echte kunstenaars. 

Dokumentalre over aen klein famllleclr-
kus. 

O 19U.15 : Sporttribuna. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.OO : Cirkus Bougllone. Hoogtepunten. 
O 20U.45 : TIno Rossl-show. 
• 21U.25 : Wij... en de vrije tijd. Korte sket

ches i.v.m. hobby en vakantie. 
O 22U.05 : Op itnodiging van Annellese 

Rothenberger. Show. 
O 23U.30 : FIësta GItana. Flamenco-show. 
O OOu.15 : Een Amerikaan In Parijs. Muzika

le film. 

DINSDAG 1 JANUARI 

O 12U.15 : NIeuwJaarskoncert door de Fil
harmonisch orkest van Wenen. 

O 13U.30 : Skiën. Schansspringen In Gar-
misch-Partenkirchen. 

O 16U.00 : Het kind der goden. Speelfilm 
over W.A. Mozart. 

O 17U.45 : Coco Puff. Muzikaal filmpje. 
O 18U.00 : Colargol. 
O 18U.05 : Het grote koraalrif. 
O 18U.30 : Singe Sange Jo. 
0 19U.05 : Alaska. Dokumentaire. 
O 19U.35 : Kortweg. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Merlijntje Gijzen. TV-reeks van 

A.M. Jong. 
O 21U.00 : Gravin Maritza. Operette. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 2 JANUARI 

O 16.30 : Jevanjong. 
O 17.25 : Magister Maesius. Nieuw jeugd-

feullleton. 
O 18U.00 : Atelier. VrIjetIJdsmagazIne. 
O 18U.50 : Alaska. 
O 19U.20 : Politieke tribune. 
O 19U.35 : Kortweg. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.15 : Pater Dominic. 
• 20U.45 : Jaaroverzicht sport '73. 
% 21U.45 : Macht en onmacht van de kunst. 

Zes programma's over de beeldende kun
stenaars . 

O 22U.30 : TV-nieuws. 
O 22U.40 ; Dansen. Reportage van de Euro

pese kampioenschappen voor beroepsdan
sers in Nürnbarg. 

DONDERDAG 3 JANUARI 

ISu.OO : Duimen voor de Waddenzee. Do
kumentaire. 
16U.30 : Het Jongetje dat teveel verbeel
ding had. Avonturenfilm. 
18U.00 : Colargol. 
18U.05 : Black Beauty. 
18U.30 : Tienerklanken. Slalom Show. 
19U.05 • De Katolieke gedachte. 
19U.35 : Kortweg. 
19U.45 : TV-nieuws. 
20U.15 : Wachtwoord. 100e uitzending. 

O 20U.45 : Columbo-spacial. 
O 22U.15 : Première. 
O 22U.55 : TV-nleuws. 

O 

O 
O o o o o 
• 

VRIJDAG 4 JANUARI 

O 16Ü.00 : Het Jongetje van La Mancha. Te-
kenjaugdfilm. 

O 18U.00 : Colargol. 
O 18U.05 : Filmmuseum van de schaterlach. 
O 18U.25 : Rozengeur en maneschijn. Geplo-

genheden op en om een huwelijksdag. 
O 18U.55 : Alaska. 
O 19U.20 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.33 : Kortweg. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.15 : Sam. 
9 21U.05 : Het jaar in beeld. 
O 21U.50 : TV-nieuws. 
O 22U.00 : Ludwig. De andere film. 

PELSWAREN 

" Dê ZiCvcfvos " 

WILLEMIJNS V/ILFRIED 
Gediplomeerd Bontwerker 

Honderden 

Nertsen & Bontmantels 

Pelshoeden 

Pelstapijten 

Pelsbloemen 

Pelsautozitten 

BOVENRI) 49-51 - HERENTALS 
TEL.(014)217.10 

- PRIVAAT PARKING KLIENTEEL -

VERMINDERING OP DEZE 

« Wij » ADVERTENTIE 

^ 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

MACONFECT KLEDING 
Opperttraat 37 - LIEDEKERKE 

Tel .(053)66219 
MAATWERK en zeer grote l<eus 
kleding . KLAAR OM DRAGEN . 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 . Oostende 
ZEÊVISGROOTHANDEl 

— Prljsliist op sanvrasg — 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

a HET PALINGHUIS » a/d Schelde 
Het huis met familiatraditie 

Brugstraat 10 - S328 Schoonaarda 
Tel. 052/43246 

wak. rustdag: vrijd 14u tot zat. 16u 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

ANTWERPEN 03/35.60.69 
LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

TIELT (W VL ) 051/420.15 
GENT 09/25.50.85 

STANDING 
2 X kopen 1 i betalen 

(5.000 in stock) 
HEREN DAMES KINJEREN 
Oendermondse steenweg 276 

AALST 

KWEKERIJEN |.V.H. 
Oendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle • Tel. 09/69.31.70 
GESELEKTEERDE PLANTEN voor 

PARTIKULIERE VERKOOP 
Open 's zaterdags 

KATALOOG OP AANVRAAG 
BEZOEK ONS TUINCENTRUM 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. lOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13.12. 

F I T O 

Kollegest.dat 79-81 
2440 GEEL TeL 014/59369 

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandel 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de Ribaucourtstraal 7 

St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080 
Tel. (02)28.87.09 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

HOUTWORM? 
Behandeling van dak'/zerken tegen alle hout-
Insekten. TWINTIQ JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Qrats bestek in gans het 
land. P.WBA. INDUSTRADE Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79.20.00. 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter ' 
Prijsbestek en studie ziin gratis. 
Keukenbedr i j t R. ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 
Tel. (058) 235.81 

KOELTOGEN 
KOELKAMEHS 
DIEPVRIEZERS 

SRONi 
mmj 

DIEPVRIESTUNNEIS 
KAMIONKOELING 
WINKELINRICHTINGEM 

VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNUVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA De Wlmerstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31 
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N A T I O N A L E LOTERI 

late TRANCHE 

\Mntertranche 
">CE LOTEN : 

l x twaalf miljoen 
Sxééfl miljoen 
3 X een half miljoen 

Trekking op 9 januari 

HET BILJET 230 fr 
HET TIENDE 25 fr 

^tP G E l ET: T R E K K I N G O P W O E N S D A G Ê^ 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Severstraat 24-26 

rel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr 30 29-33 36-38 

Ie l . (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN • plooi- en wandelwagens - bedfes en v/legen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - was

tafels en waskussens - k inderkleding 

SPORTARTIKELEN • allerlei - tumkled i i rui teruitrust ingen - p ing 
nongtafels - badkleding en alle toebehoorten rot- en IJsschaat 

sen - kamplngart ikelen - turngerei 

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/26 86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van d i t b lad 10 '/» kort ing 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vr i jdag, xaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jg t U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag en avondmaal in groep gezell ig f i in goed en goedkoop 
De grote specialiteiten zijn Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goe 
lasj Eisbein mpf Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland 
LEUVEN Tervuursevest 60 Tel 016/287 72 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN Groenpl 33 T 03/31 20 37 mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 Tel 016/268 69 mooiste 

kelder van Europa 
BRUSSEL Nieuwbrugstr 28 Tel 02/18 74 89 mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) Autow/eg Tel 053/228 53 1 000 plaatsen 
MULSTE (Kortr i ik) Brugsestwg 1 Tel 056/75136 2 400 plaatsen 
KONTICH Kon Astridlaan 87 Tel 03/57 30 32 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichtervelde 2 000 pi fel 051/728 22 
DRONGEN Autoweg Brussel Oostende Tel 09/26 74 32 
SINT TRUIDEN Spaansebruqstraat Tel 011/736 30 
KESSENICH Venio Steenweq Tel 011/619 71 
'N'0'"<E Steenw Knokke M/ildegem Moe-^beke Tel C50/502 96 
BERINGEN Grote Markt 17 Tel 011/320 51 
OOSTENDE Oude luchthaven Middelkerke - Ie l 059/320 86 

Wi| zoeken dringend aK medewerkers Ernstige fami l ie ' waarvan 
de man ot de vrouw If keuken kan en leiden — vasi loon Kost en 
nwoon j r a t i t In reopi mei de sociale wet Lietst mensen van < vak 
Schrifteliik aanbieden bi | ABTS Tiensesteenewg 128 KorbeeU Lo 

NUCHTERE REALITEIT... 
GRONDIGE INFORMATIE... 
HET VERWEZENLIJKEN VAN EEN 
DROOM... 

< f 

iB¥0 f 
"^TS^'^'rUic.. 

GEWOON 

DURVEN 

DOEN... 

dat z i jn dingen die onze adviseur 

U graag zal geven bi j uw eerstvolgend 

bezoek. 

Zeg hoe je ' t graag had gewi ld, ver

t rouw hem uw probleem toe ! 

En het word t voor U vooraf grondig 

u i tgewerkt , zoals d i t . Op uw maat, 

zoflis U wenst te wonen. W e doen 

het samen bijna spelenderwijs. 

KWAUT^IT 
9S ONZE LEUZE 

Sti j lvol in kwal i te i tsmater ia len. 

— Oude herbruik p^pesteen 

— Massief eiken deuren 

— Galerij met zichtbare eiken 
dakkonstrukt ie 

— Volledige vocht- en warmte-
isolatie 

— Binnenmuren in siersteen 

— Vloeren en vast tap i j t aan 
1.000 F de m2. 

— Volledige voorhofafslui t ing 
— 40 '^l fsïence in keuken en 

badkamer 

— Open eiken trappen, Engels 
model 

— Prachtige open haard 

— W i t t e en blauwe natuursteen 

— Velledige keuken- en 
badkamerinstallatie 

— V i j o i r i ^ l r t e kasten, groot terras. 
50 m2 echte kasseien 

het 
algemeen bouwbedrijf KUNNEN 
informatie-centra 

ANTWERPEN CENT 

Onderbei-gen 43 Meir 18 
(03)31.78.20 (09)25.19.23 

LEUVEN GENK 

Brusselsesfraat 33 Winterslagstraat 22 
(016)337.35 (011)544.42 

600 ARBEIDERS 
lOQl MOGELIJKHEDEN 

B O N 
Naam • 
Adres • 
Tel 

O beschik over bouwgrond 
gemeente 
bresdte 

en wens de voordelen te kennen 
die U mij kan bieden 

O beschik niet over bouwgrond en 
verzoek U mij een voorstel te 
doen voor het bouwen van een 
r i jwonmg villa of ha l fopen be
bouwing in volgende gemeen
ten 

O houd mij ter beschikking van 
uw afgevaardigde 

O zal een bezoek brengen aan uw 
informatiecentrum te . . 
op te u 

Handtekening 

file:///Mntertranche


-WIJ 

DE EENDERE JAREN 

DAGBOEKNOTITIES 
OVER 1973 

* 

Dit wa< het jaar waarin het in laat<te ln<f^n-
tte vooi iedereen duidelijk^ werd w^n ieder
een eigenlijk^ sinds lang wenste, vreesde oj 
mogelijk, achtte : de \rists van de verspillen
de productiemaatschappij, het einde van de 
grote slemppartij die een k^warteeuw had 
geduurd. En oo\ was dit het jaar waarin 
decreten het Vlaams en het Frans vervingen 
door het Nederlands, eerst in de politiek^, 
later in het bedrijfsleven en tenslotte in 
alle geschriften van geboorte tot dood. Zo 
eindigde het taalflamingantisme, een drup
pel op de hete plaat van de Vlaamse Bewe
ging. 

Iemand zei me: je dagboek, is het beduimdd 
boek "̂̂ ^ ^^" hureauki'''tit-' ^^" ^^" fanat/kus 
die leeft met kalenderdagen, blind voor het 
mirakel van de natuur, fa, gaf ik toe. En 
intussen merkte 'k — '̂̂ ^ ^"-^ ^"^^ ^^ ^^''^^ 
kalenderdag van de lente — hoe op de hees
ters in de parken weke, groene blaadjes 
werden losgepeuterd uit de bedauwde knop
pen. Het was de zon die dat deed, aange
moedigd door de lauwe wind van maart. 
En ik merkte ook ^°^ ^^ huizenhoge bomen 
onberoerd zwarte schimmen bleven. De 
lente had geen vat op hen. !{ besefte dat 
zij nu spoed moesten maken, wilden zij 
worden wat zij in mijn zomerverbeelding 
ooit waren geweest. 

• 
•k •*• 

Einde januari was heel de wereld Ameri
kaanse aktualiteit : fohnson dode president, 
Nixon herkozen president, Vietnam-vrede 
op gewillig Amerikaans papier. 
Maar dan, februari, onze ogen en ons hart 
zijn opnieuw in Vlaanderen. Hendrik Elias 
sterft. In ons gemoed overschaduwt bitter
heid het verdriet om een dode, een die 
zelfs met sterven mocht al' een vrij man. 
De ironie van het noodlot brengt ons weer 
wat dichter bij de algemene amnestie. Want 
allen die er vandaag nog moeten van ge
nieten, zullen morgen reeds overleden zijn. 

•k 

En terwijl het nog helemaal winter was, 
kroop Leburton als een lenige larve uit de 
politieke grond. Na hem k^^amen nog 55 
andere larven. Het werden spoedig nadien 
j6 niet-eens-nuttige insekten, gretig naar 
macht als sprinkhanen naar het groen — 
acht onder hen zijnjntussen al omgekomen, 
god hebbe hun portefeuille —. De Koning 
is Frans en de eerste-minister is ook ^^^^ 
Frans. Dus wordt Brussel nooit de derde 
deelstaat in onze federale bond. Want dan 
wonen de Koning en de eerste-minister in 
een ander land dan het onze. Dan zal hun 
nationaliteit ook ^^n andere zijn dan de 
onze. (En Paul Van den Boeynants zal on
geveer hun beroemdste landgenoot zijn). 

De eerste dagen van april wa< ik in Amster
dam. Ik onthoud daarvan drie dingen heel 
speciaal : de ^rew^f/f jongen met de grote 
A ja X-vlag ; het regen- en windtempeest dat 
plunderend en ruinerend door de straten 
stormde ; de knettergekke^ Helmi uit de 
fordaan, die borsten had als een barokke 
lievevrouw. De volgende dagen verbleef ik, 
in Provence, het gedroomde Franse land 
van zon en zilver. De hoteliers praten er de 
tergende aanvallen van de mistral weg met 
« uitzonderlijk « en « zo is het hier nooit 
eerder geweest ». Maar de boeren, die er 
jaren geleden dubbele hagen van hardgroene 
cypressen omheen hun velden hadden ge
plaatst, zij zuchtten : sinds wij hier wonen 
IS het steeds zo geweest met die wind ! 
Maar overigens en al bij al niets dan goed 
over dit land, waar fulius Caesar en zijn 
verwende Romeinse vrienden k^^uroorden 
bouwden en waar Van Gogh het dekor 
ging schilderen, waarin slechts de windmo
lens ontbreken om de wereld te k^mnen 
zijn van de Man van La Mancha. 

* 

* 
• • 

Mei had maar één blije noot : die van het 
zesendertigste zangfeest te Antwerpen. Bo
vendien was het een maand waarin — zon
der dat de aanleiding buiten mezelf te zoe-
j^gfi u,as — de hele wereld mij mishaagde, 
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zo erg dat ik er zelfs niet over schrijven kon-
Ik noteerde koel, maar te lusteloos om ver
bitterd te zijn : de Vlaamse Leeuw k'iJS^ 
rode /̂ /a««/e« en een rode tong ; BRT me
deplichtig aan de historische moord-door-
verdraaiing op priester Daens ; het Belgi
sche parlement verwerpt een voorstel van 
algemene amnestie. 
Het was tenslotte de maand waarin ik net 
als elke leraar 'n kompromis afsloot tussen 
de teorie en de praktijk, t^^n de leerprogram
ma's. De mens mag nooit zoveel willen 
doen als hij zou kunnen doen. Daarom 
werkt een leraar hoogstens negen maanden 
per jaar, een hoogleraar beperkt zich tot 
acht. 

•k 

Ik had de warme zon van juni nodig tot 
herwaardering van mijn besef een luxe-gast 
te zijn in dit leven. De vakantie was nabij I 
Mijn vreugdegebalk werkte aanstekelijk °P 
de levensdrift van mijn vissen. Zij begonnen 
nu volop te paren — er zijn natuurlijk 
altijd uitzonderingen —. Het werd een on
onderbroken razzia, tussen de waterplanten 
in. Goud achter zwart en omgekeerd. Soms 
begon het onverwacht hard te regenen. Dan 
sprongen k'^ik^ü^^^^n fonteintjes uit het 
watervlak op. Ogenblikk'Ulk ^i^i^ ^^ ^^^' 
tervolging op, de vissen bleven roerloos han
gen, als het ware luisterend naar het won
der van de zomerregen aan het oppervlak 
van hun verblijf. 

En nu was daar de zomer. Zonnig, winde
rig en droog. « Zoals het in een kwarteeuw 
niet meer was voorgekomen », meldde het 
KML 
In die sfeer van een uitzonderl jke zomer, 
keerde Verschaeve posthuum naar Vlaande
ren terug. De gevaarlijke omzwerving ein
digde in Alveringem, omdat Dik^muide 
ontoegankelijk '̂'•̂ - ^^^'' ^'/" ^"^ stortte 
Vlaams-België tenslotte duizenden ;̂7oV 
beton. Dat alleen k^eeg Verschaeve méér 
dan een arme katholiek, die vroeg in de 
morgen in en uit de kerk wordt gesleurd 
omdat hij geen ceremoniële mis en geen 

gemeentegrond op het kei'k^of kan betalen. 
Maar, al kwam ook ^^ schending van het 
huidepark van Stekene in het nieuws, de ge
liefde doden van Vlaanderen raakten gauw 
vergeten, de Ronde van Frankrijk trok door 
ons dorp en heel België raakte verstrikt in 
de kapitale vraag : waarom is Eddy Merckx 
d'er met bij ? Het moet gezegd : zon vraag 
is wel een maand onverpoosd dubben 
waard. Tot die domheid plots werd omge
zet in verbijstering om wat gebeurde in 
het Franse Laffrey : een rempech die ^ j 
mensen doodde. Zmnik k^n zoiets nooit 
vergeten. Maar wij k'^nnen het evenmin. 
Het is brutaal, hard en zinloos. De wreed
ste onder de goden (chreven het in de ster
ren. En wie gelooft nog dat zij het morgen 
met opnieuw zullen doen ? 

* 
* * 

September. Een nieuw schooljaar. In alles 
hoor je en voel je dat het zomer en na-zomer 
is. Vooral op zondag. De zon ketst hard te
rug op de straatstenen en 'n laatste golf van 
bloei spoelt over onze welvaartstuinen. Toch 
is de vakantie nu voorbij. Voorzitters en 
sekretarissen openen opnieuw de dossiers 
van hun verenigingen. Theo Lefevre sterft. 
Aalst herdenkt Dirk 'Martens. Brussel wordt 
paars van nijd om het Septemberdekreet. 
Oktober rukt de eerste bladeren van de bo
men en haalt ik-weet-niet-waar bergen mist 
vandaan. Soms is er zerpe wind, hij blaast 
de weemoed in ons hart, de weemoed om 
zoveel zomerweelde die sterft naar Aller
zielen toe. Het licht van Kerstmis op de 
sneeuw van nieuwjaar is nog ver, ver af. 

• 

'Anseele en abortus. Chili en Watergate, 
Israël en Brasil-Export. Ons politiek hoofd 
doet hevig pijn. De verwarring kruipt links 
en rechts uit het surrealistisch landschap 
van de beschaving. Iedereen in de wereld 
kan vandaag vriend en vijand zijn. Het 
wordt steeds moeilijker te wijzen op schuld 
en onschuld, op recht en onrecht. De waar
heid ligt nog nauwelijks in het midden ; 
ze ligt niet meer bij wie gelijk heeft, maar 
bij wie gelijk krijgt. De wereld is een speel-
zaal geworden, waar de honger naar macht 
wordt gestild. Rusland was weerom het 
eerst bij het schaakbord. Amerika speelt 
tegen, offert pionnen, verliest een toren, 
een raadsheer. Het oude Euro.pa is de Ko
ning die moet veroverd worden, nu staat 
die koning schaak- Op autoloze zondagen 
zitten wij na te denken over wat wij al 
producerend verspild hebben, al pratend 
verraden. In dat Europa is Vlaanderen in
eens niet meer gedoemd om riJk te worden. 
Straks, als het weer lente wordt, zullen wij 
onze kleurige graspleintjes moeten omspit
ten tot moestuin. De honger zal aan onze 
hoogmoed knagen. Alles zal weerom een 
zin krijgen, de zi-n die de mens er voor een 
ander mens wil aan geven. Dus zullen wij 
overwinnen. Ons geloof wordt groot in het 
licht van de kaarsvlam in de dagen tussen 
kerstmis en nieuwjaar. 

frans-ios verdoodt. 
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OPGAVE 84 

HORIZONTAAL 
1) Nikolaas Beets. 
2) Bloedvat - Korporaal in MASH. 
3) Portugese flamenco. 
4) Vv/eiaan - Inwoner van Rome. 
5) Hoort bij KWERPS - Lus. 
6) Grondsoort. 
7) Mensaap - Familielid. 
8) Het zij zo - Bouwtrant. 
9) Anagram van RUS - Muzieknoot. 

10) E!<spsrt. 

VERTIKAAL 
1) .hzzmusikus. 
2) Idem - Slede - /^naqram van MOES. 
3) Moed - Water doorlatend, spons-

achtig. 
4) Weldra - Teken. 
5) Doctor - Medeklinkers van REL -

Thans. 
6) Teer. breekbaar - Liefste Peatriis 
7) Mast - Twee medeklinkers - Karak

ter. 
8) Reptiel - Koor. 
9) Achter - Dubbele klinker - Midden-

O-^sten. 
10) Nap. _ _ 
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Vlamingen. 
I • I ./raag GRATIS ADVIES 
1 * 1 * 1 VOOI uw nypofheek 
^ ï ^ leningen ( I e en 2e ' ) 

en uvu bouwgrondkredielen 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPi 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg i04 

9000 GENt Tel. 0 9 2 2 88.33 
van 9 tot 18 u. ('s lat geslo' 1 

Agenten en makelaars 

neem kontakt met ons i 
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RICO-KLEDINQ VERMEESCMJ 
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