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HET VIJCEBLAD VAN DE CVP 
Wij zullen de officiële 

tekst afwachten van het 
nieuwe regeringsakkoord 
tussen de CVP en de BSP 
alvorens het globaal en in 
detail onder de loep te ne
men. De wijze echter waar
op het « probleem » van de 
Voerstreek werd «opgelost» 
is tekenend voor de erbar
melijke wijze waarop de 
grootste Vlaamse partij, de 
CVP, bij dergelijke onder
handelingen de Vlaamse be
langen verdedigt. 

In 1962, bij het tot stand 
komen van de wet die de 
taalgrens « voorgoed » zou 
vastleggen, deed deze partij 
een reeks toegevingen ten 
koste van Vlaams grondge
bied. Dit werd dan verant
woord met de verzekering 
dat wij op dat terrein nu 
voorgoed van onze zorgen 
zouden bevrijd zijn. In 1968 
liet de CVP echter toe dat 
haar' Brussels vriendje, de 
h. Vanden Boe^^nants, in het 
toenmalige regeringsak
koord het famejze punt 59 
binnensmokkelde dat voor
zag dat de Vlaamse Voer
streek opnieuw van Lim
burg zou worden losgemaakt 
en begiftigd met een sta
tuut dat versnelde verfran-
sing in de hand moest wer
ken. 

Ho maar, zo verzekerden 
ons weer de « Vlaamse » 
CVP-ers, van dat punt 59 
komt toch nooit iets in huis. 
Wij hebben dat in het rege
ringsakkoord laten opnemen 
omdat je toch geen rege
ringsvorming kunt bemoei
lijken omwille van zo'n de
tail. En inderdaad, er kwam 
niets van, tot op het ogen
blik dat het Waalse haantje 
Dehousse in de regering 
werd opgenomen. Die maak
te er met bekwame spoed 
wèl werk van en hij dokter
de het beruchte (ongrond
wettelijke) wetsontwerp nr. 
1064 uit waaronder ten slot

te alle CVP-ministers zon
der uitzondering hun hand
tekening plaatsten... 

Door de vervroegde parle-
mentsontbinding werd dit 
wetsontwerp niet meer be
sproken in Kamer noch Se
naat, maar dadelijk na de 
verkiezingen maakten de so
cialisten (de « Vlaamse » 
socialisten inbegrepen 1) er 
een voorafgaande kwestie 
van. En weer speelden een 
aantal CVP-ers de sterke 
Jan : zij voelden zich niet 
meer gebonden door wat er 
vóór de verkiezingen in de 
schoot van de regering was 
overeengekomen, zij zouden 
het ontwerp - Dehousse in 
zijn huidige vorm nooit 
goedkeuren en patati en pa-
tata. 

In Vlaanderen keek men 
sceptisch toe. Het was dui
delijk dat de CVP-jezuïeten 
met de termen « in zijn hui
dige vorm » en « blijven be
horen tot het Nederlandse 
taalgebied » een slag om de 
arm hielden. En dat blijkt 
nu wel. Zij zullen het ont-
werp-Dehousse slikken, zij 
hebben weer eens toegege
ven, of liever : zij hebben 
voor de zaak van de Voer 
niet eens oprecht gestreden. 
Het enige wat zij hun socia
listische partners hebben 
gevraagd, en van hen ook 
gekregen, dat is een vijge
blad om er hun schamelheid 
mee te bedekken. Dat vij
geblad is dan de precisering 
dat het Voerkanton bij het 
Nederlandse taalgebied be
hoort. Alsof het er nu al 
niet bijhoort ! Voor het ove
rige zijn zij bereid de Voer 
los te maken van Limburg 
en de streek aan de verfran-
sing prijs te geven. « Wat 
wilt gij » zo zeggen ze nu 
« je kan de vorming van een 
regering toch niet bemoei
lijken omwille van 4000 
Vlaamse boeren ! ». 

Paul Martens. 

DE CVP 
WIL DE VOERSTREEK 
LATEN VERFRANSEN 

Le voila, daar is hij weer. Gaston Eyskens is op
nieuw formateur en hij zal weldra ook wel weer 
eerste-niinister zijn. De " arrangeur » die jaren
lang eenieders tijd verprutste aan een grond
wetsherziening die niets oploste maar die van 
de Vlamingen niettemin fundamentele toegevin
gen eiste, kan nog een tijdje verder «goochelen». 
Met zijn handige streken zal hij toch de diepe 
put in de staatskas niet kunnen blijven verdoe
zelen. Honoré Gepluimd zal het weldra wel 
voelen in zijn geldbeugel ! En met de verdere 
uitbouw van wat de unitaristen eufemistisch de 
regionalisering noemen wordt het wellicht drie 
keer niets. Zelfs de PVV wil immers niet meer 
helpen om aan de nodige speciale meerderheden 
te geraken. Bovendien komen er hoogstwaar
schijnlijk een paar Brusselse krokodillen in de 
regering en die hebben als hoogste betrachting 
de federalisering afremmen waar zij kunnen. 
Het zal dan ook wel een « regering van miserie » 
worden zoals een weekblad schreef. De oude 
unitaire partijen voeren hun allerlaatste achter
hoedegevechten. Na de volgende verkiezingen, 
die geen vier jaar op zich zullen laten wachten, 
zullen de federalisten hun woordje meepraten. 
Ook een Eyskens zal de loop der geschiedenis 
niet tegenhouden ! 

In het donderdagnummer van «De Standaard» 
stond het ontwerpakkoord voor de « nieuwe » 
CVP-BSP-regering afgedrukt. Het is het akkoord 
waartoe de onderhandelaars van beide partijen 
gekomen waren toen Eyskens het als formateur 
moest opgeven. Het statuut van de Voerstreelc 
was toen niet langer meer een van de knelpun
ten, want de CVP-ers hadden op dat punt al toe
gegeven zoals verwacht. « Om voor de inwoners 
van de gemeenten van de Voer de vrije taalkeu
ze inzake administratie en onderwijs, voorzien 
door punt 59 van de regeringsverklaring van 25 
juni 1968, te realizeren, zal de regering voorstel
len het wetsontwerp nr 1064 te hernemen, waar
bij gepreciseerd wordt dat het kanton in het 
Nederlandse taalgebied gevestigd blijft overeen
komstig art. 3bis van de grondwet ». Zo staat 
het in het ontwerp voor een nieuw regerings
akkoord. Het vijgeblad waarachter de CVP-ers 
zullen trachten te verschuilen zit in de laatste 
zinsnede (zie het artikel in kader). 

Voor wat Brussel betreft wordt de mogelijk, 
heid opengehouden om de taalwetgeving in be
stuurszaken die er sinds 1963 van kracht is « ge» 
beurlijk aan te passen ». Weliswaar staat er ook 
vroom verwoord dat « de regering de plicht heeft 
te waken over de daadwerkelijke en loyale toe
passing » van de bestaande wetgeving, maar wat 
daarvan in de praktijk terecht komt weten wij 
uit de ervaring met de vorige regering-Eyskens. 
Wat dat « aanpassen » van de wetgeving betreft 
staan wij wantrouwig omdat wij weten in welke 
zin de franstalige Brusselaars die aanpassing 
willen. 

Hoe de grenzen van het « gewest Brussel s 
zullen vastgesteld worden staat niet uitdrukke
lijk in het ontwerpakkoord vermeld. Het zal ge
beuren na advies van de gewestelijke economi
sche raden. 

Over de verdeling van de kredieten zal er nog 
wel 'n hartig woordje worden gepraat. Voor de 
kredieten voor de drie economische gewesten zal 
jaarlijks een globaal krediet worden vastgesteld, 
rekening houdend met (nog te bepalen) kriteria. 
Ook de kredieten voor de streekeconomie (dip in 
1972 in totaal 10 miljard zullen bedragen) zu'ien 
verdeeld worden volgens kriteria. Welke st^at 
niet aangegeven, en uit de praktijk van de vo
rige regering weten wij dat het getwist daar
over tussen Walen en Vlamingen in de regering 
steeds weer uitdraait op een voor de Vlamingen 
onrechtvaardige 50-50 verdeling, of ongeveer... 
Ook de kredieten voor de cultuurraden zullen 
volgens « objectieve kriteria » gebeuren en voor 
de materies die niet vatbaar zijn voor een regio
nale verdeling (...) zal het weer eens 50-50 zijn, 
zoals gebeurt met radio en TV 

Tot slot van dit vluchtig overzicht van het ont
werpakkoord willen wij nog aanstippen dat het 
statuut van de BRT-RTB zal worden herzien. 
Wij vrezen : om het de socialisten meer naar de 
zin te maken. Er staan de BRT-journalisten har
de dagen te wachten. 

polifiek op een na-oorlogs dieptepunf 

disconto verlaagd in regeringsloos belgië 
(ACU) — Woensdag deelde de Nationale Bank mede dat het 

Belgische herdisconto verlaagd werd van 5,5 tot 5 %. Ongeveer 
in dezelfde uren kwamen berichten over de regeringsvorming de 
indruk versterken die men al sedert weken heeft : dat dit land 
stuurloos ronddobbert in een periode waarin dringend sociaal-
ekonomische en financiële opties moeten genomen worden. In 
België kan men het zich blijkbaar maandenlang veroorloven in 
een neergaande conjunktuur rond te zwalpen met een buiten wer
king gestelde wetgevende macht, en met een ploeg oud- en kandi
daat-ministers die ploeteren in de onwaardigste partijpolitieke 
maneuvers. 

zakenleven 
verschrompelt 

De achtergrond van de ver
laging van het herdisconto is 
zeer duidelijk : de investerin
gen in Belgiè lopen ziender
ogen terug. Talrijke bedrijfs
economische plannen zijn voor 
onbepaalde tijd uitgesteld we
gens de slechte gang van het 
zakenleven. Dat wordt men ge

waar in het partikuliere bank
wezen, én in de parastatale sek-
tor. De voorzitter van de Natio
nale Maatschappij voor Kre
diet aan de Nijverheid, Calle-
baut, zei deze week, tijdens een 
zakenlunch te Antwerpen, dat 
de door zijn instelling verstrek
te investeringskredieten in 1971 
met 3 % gedaald waren verge
leken met 1970. Hij denkt dat 
die teruggang in het nieuwe 
jaar zal aanhouden. Hij schrik

te zijn publiek op met de me
dedeling dat de schuldenlast 
van het Belgisch bedrijfsleven 
van 1957 tot 1967 verdrievou
digd is. 

In die omstandigheden is 
de verlaging van de prijs van 
het krediet een van de klassie
ke middelen waartoe de over
heid haar toevlucht neemt : het 
komt er op aan het economisch 
leven te stimuleren, en de kan
didaat-investeerders te overha
len om toch maar iets te onder
nemen. 

Men staat hier voor een inter
nationaal verschijnsel. Ook in 
Nederland werd de herdisconto 
verlaagd. Op de geld- en kapi
taalmarkten van de ons om
ringende landen evolueert de 
rentevoet in dezelfde zin. Maar 
in België komt er als bezwa
rend feit nog bij, dat er sedert 
maanden geen samenhangend 
conjunktureel beleid meer ge
voerd wordt. We zijn een land 

zonder economische politiek op 
het ogenblik dat die dringend 
vereist was. 

onregeerbaar 
unitair 

Druppelsgewijze kon men de
ze week ook wat vernemen 
over de aanstaande begroting. 
Ze zal in 1971 afgesloten wor
den met een deficit. Men voeg
de er aan toe dat dit mali de 
verantwoordelijke k r i n g e n 
(maar wie zijn dat ?) « niet af
schrikt ». 

Het is onmogelijk zich hier
over een mening te vormen 
zolang er geen kontroleerbare 
gegevens voorhanden zijn. 

Maar we kunnen niet nala
ten te herinneren aan de boze 
gezichten die de traditionele 
politiekers trokken tijdens de 
verkiezingscampanje, telkens 
oppositiekringen voorspelden 

dat de begroting in 1972 niet 
sluitend zou zijn Dat was vol
gens de establishement-kringen 
een loos verzinsel. Dat was vui
ge laster, beweerden uittreden
de ministers in openbare de
batten. 

Stilaan begint ook de meest 
argeloze inwoner van dit land 
te beseffen waar hij aan toe is, 
en wat hem in dit nieuwe jaar 
te wachten staat : zwaardere 
belastingen, toenemende werk
loosheid, verdere verzwakking 
van de conjunctuur. 

Ondertussen gaan de kuipe
rijen voort in de rangen van 
elke regeringspartij afzonder
lijk, en wordt tegen elke kan
didaat-minister vooral in eigen 
rangen een heimelijke guerilla 
gevoerd. De start van het nieu
we jaar betekent een diepte
punt in de na-oorlogse politieke 
geschiedenis van deze bijna on-
regeerbare geworden unitaire 
staat. 
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en gij 
taaiklachten 

In uw hlad lezen wij gere
geld brieven van lezers die 
taaiwantoestanden aanklagen. 
Wij maken daarbij veelal de 
bedenking dat deze klachten 
dan. gewoonlijk niet gelezen 
worden door diegenen, welke 
deze wantoestanden veroorza
ken of bestendigen. Een brief 
schrijven naar een dag- of 
weekblad is heel goed als aan
vulling van een persoonlijke 
aktie. Een lezersbrief, zonder 
persoonlijke inzet, haalt niet 
veel uit. 

Nu is het wel zo dat het niet 
opportuun is dat een enkeling 
alleen optreedt. Soms is het 
verkieslijker de wanstoestand 
aan het VVO kenbaar te ma
ken. Wij zullen niet nalaten te 
reageren en voegen eraan toe 
dat wij hoe langer hoe gunsti
ger resultaten behalen. 
E. Wieme, H. Versnick. 
sekretaris. voorzitter. 
VVO Afdeling Oost-Vlaanderen 

Sekretariaat : Stropstraat 64 

9000 Gent, 
telefoon : 09/21.33.11. 

Zigeuners 

Zoals iedereen de laatste da
gen heeft gelezen over de 
moeilijkheden, welke de zigeu
ners ondervinden, (en dit in 
't Antwerpse in het bijzonder) 
en op welke wijze ze worden 
behandeld en beboet, is de 
schoonste vorm van rassendis-
kriminatie. 

Verwonderlijk komt er van 
de socialisten niet het minste 
protest, socialisten welke er an
ders zich steeds op beroemen 
en prat op gaan, overal en al
tijd de verdrukten te verdedi
gen en dit dan ondanks een so
cialist welke burgemeester is 
van Antwerpen. 

Van katolieken is er ook geen 
protest tegen deze onmenselij
ke behandeling. Van kristelijke 
naastenliefde is hier ook niet 
veel te bespeuren, in deze droe
vige aangelegenheid, en waar
van de zigeuners reeds jaren 
het slachtoffer zijn. 

, Voor deze mensen is er tijd 
te over, van gerechtelijke zijde 
om deze nomaden te beboeten 
en te verjagen, en dit ondanks 
het banditisme dat steeds gro
tere vormen aanneemt. Mooie 
mentaliteit van onze traditione
le gezagsdragers ! 

M.J. te Yienen 

diagnose brussei 

Dirk Wilmars « Diagnose 
Brussel » kent succes. Het boek 
is inderdaad actueel, bondig en 
boeiend. En toch acht ik het 
als studie niet zeer geslaagd. 
De auteur geeft de indruk on
derlegd te zijn in de psycholo
gie, wat echter het gezond ver
stand niet altijd ten goede 
komt. Heel wat overdrijvingeii 
en onwaarheden zijn hiervan 
het gevolg. Zo wanneer hij be
weert dat men in de 16de eeuw 
gaat Frans spreken omdat men 
zich schaamt over zijn taal, of 
dat de Brusselse kinderen tij
dens het Hollands betüind on
bekwaam waren om het onder

wijs in het Nederlands te vol
gen ! En die sympathie van de 
Antwerpenaarsters voor de 
Spanjaarden, van de Furie ze
ker ? En dat « steekspel » in 
de tijd van Richelieu ?! 

Ook de logica blijkt niet de 
sterke kant van een auteur te 
zijn die bv. schrijft : « Daarom 
werd het Verdrag van Munster 
getekend, maar om geheel an
dere redenen » / 

Vooral echter stoot me tegen 
de borst dat hij onze voorou
ders voorstelt als een armzalig 
volkje dat graag het oude 
Vlaamse plunje mocht ruilen 
voor het rijke Franse gewaad. 
Als het waar was, hoe ver
klaart hij dan de hardnekkige 
weerstand van het Vlaams als 
een wig in het Romaanse om
meland ? En onze kulturele 
herwording ? 

M.J. te Tienden 

club medi terranée 

Toen wij er de Club Medi
terranée (Brussel) in april 1971 
op attent maakten dat wij als 
Vlaamse klanten graag Neder
landstalige korrespondentie 
zouden ontvanken — in plaats 
van Franse —, werd ons schrif
telijk de verzekering gegeven 
dat « vanaf het volgend winter
seizoen » rekening zou gehou
den met dit verzoek. 

In november 1971 schrijven 
wij in voor een nieuwe reis en 
wij worden alweer onaange
naam verrast door een Frans
talige faktuur. 

Per brief nodigen wij de 
CM te Brussel uit binnen de 3 
dagen een Nederlandstalige 
versie op ons adres te bezor
gen, zoniet annuleren wij de 
boeking. De Brusselse reaktie ? 

Een telefoontje van een me
neer die aan mijn vrouw en 
nadien aan mij letterlijk ver
klaart : « Ik dacht dat de Duit
sers reeds uit België verdwe
nen waren maar er blijft nog 
een stel over ». 

Een vriend verzekerde mij 
dat ook hij onprettige ervarin
gen opdeed met de Club. Ook 
hem werd beterschap beloofd 

in 1968 en 1969, maar hij bleef 
bejegend als een frankofone 
klant. 

In Vlaanderen worden de 
kandidaat-klanten via reusach
tige borden in het Nederlands 
gelokt. Eens ingeschreven komt 
er geen Nederlands meer over 
de vloer. 

Duitsers, Engelsen en Neder
landers getuigen dat zij bij de 
Club wel in hun taal worden 
bediend. In die landen is de 
klant koning. 

Gelooft de Club dat de Brus
selse handelwijze de public-
relations ten goede komt ? 

Naam en adres aan de 
redaktie bekend. 

'm t i jd en plaats 

Met belangstelling las ik in 
«De Standaard» 't verslag over 
de rede van senator-advokaat 
Coppieters voor de balie van 
Dendermonde over recht en 
rechtspraak. Terecht onder
streepte de redenaar het ver
schil in tijd en in plaats van 
de rechtsspraak hier te lande. 
Dat schijnt een Belgische tra
ditie te zijn, loant in de repres
sietijd spraken de krijgsraden 
straffen uit die voor dezelfde 
feiten verschilden volgens tijd 
en plaats. Zo kreeg een fa-
briekswachtertje met het zelf
de pekelzondenregister bvb. 
veel meer jaren gevangenis in 
Limburg dan in West-Vlaande-
ren en spraken de vonnissen 
mekaar tegen aan de lopende 
band. 

Het is nu net het zelfde : men 
stopt een boekhandelaar in de 
gevangenis (over de grond der 
zaak kan ik niet oordelen) doch 
terzelfdertijd laat men op zijn 
zachtst gezegd scabreuse tv-
uitzendingen toe terwijl men 
slechts even over de grens moet 
wippen om in België verboden 
boeken te gaan kopen. 

Er schort inderdaad iets aan 
onze rechtsopvattingen, welke 
vaststelling stellig nog geen 
goedkeuring inhoudt van wat 
sommigen onder vrijheid ver
staan. Maar het gezond ver

stand zegt ons dat er i.z. rechts
spraak en moraliteit een al te 
langdurige verwarring blijft 
bestaan. Een gezonde aanpas
sing is derhalve nodig. 

B.V.E. te Tienen. 

van het goede te veel 

Het einde van het jaar brengt 
de abonnementenslag en het 
vernieuwen en werven van ^M-
den. Nu moet iedereen die het 
met de Volksunie goed meent 
toch eerlijk bekennen dat die 
beide « slagen » in één maand 
toch een beetje van het goede 
te veel zijn. Is het niet ? Zijn 
ledenvernieuwen nu zo gebon
den aan einde en begin van het 
jaar ? Moet een abonnement 
per sé vernieuwd en gemaakt 
worden met de jaarwisseling 
die in de duurste periode van 
het jaar valt ? Zou het niet 
eens hoog tijd worden dat de 
verantwoordelijken van de 
Volksunie daar eens ernstig 
gingen over nadenken en deze 
aktiviteiten zouden spreiden ? 

Als iedere arr. raad het daar 
nu eens over geraakte, zodat de 
verantwoordelijken eindelijk 
zouden begrijpen dat niet alles 
op hetzelfde tijdstip goed kan 
gebeuren. Verder nog een sug
gestie : waarom zien wij nooit 
eens « Wij «-publiciteit in de 
Vlaamse dag- en weekbladpers 
en waarom niet in de studen-
tenpers. U mag toch ook niet 
vergeten dat er een boel kie
zers van de VU zijn die niet 
eens weten dat « Wij » bestaat. 
Promotie is in deze tijd meer 
dan noodzakelijk. 

M.E. te Hekelgem. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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DORPSPOLITIEKERS wensen wij met te 
zijn, hoewel ook de gemeentelijke politiek 
onze volle aandacht krijgt. Maar wij staan 
toch in de eerste plaats aktief in de Volks
unie omdat wij deze staat willen hervor
men om aan ons volk eindelijk zijn volle 
ontplooiingskansen te geven. Wij zijn 
volksnationalisten en federalisten. Over 
de verhouding nationalisme en federalisme 
heeft nu een van onze aktiefste senatoren 
een lezenswaardig boek geschreven dat 
eigenhjk thuishoort in de biblioteek van 
elk VU-kaderlid. U heeft het nog niet ? 
Dan is het in deze « mile » nieuwjaars
maand de gelegenheid om het aan te schaf
fen en vooral : het aandachtig te lezen. 
Je kan het in elke boekhandel bestellen. 

Maurits Van Haegendoren 

Notionalisme 
en Federalisme 

Politieke bedenkingen 

DeNederlandsche Boekhandel 
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zelfs de lillende skalp 
van gezel fayat... 

De argeloze of kriti'ekloze CVP en BSP-kiezers moeten wel 
met groeiende verbazing de lastige wedergeboorte van hun rege
ring volgen. Een feniks die uit zijn as verrijst zou voorwaar een 
fraaier kijkstuk bieden. 

Met zijn potsierlijke 19e eeuwse gewichtigheid had de zogehe
ten handige Eyshens nochtans aangekondigd dat de moeilijke 
internationale toestand vlug een nieuwe en sterke regering nood
zakelijk maakte en dat daarvoor een parlementsontbinding nodig 
was. 

Ondertussen zijn echter de twee grootste oude partijen reeds 
maandenlang aan het knoeien als de slechtste dorpspolitici en 
h>ebben we zelfs een nieuwe muntpariteit gekregen zonder dat 
er een regering was die het vertrouwen genoot van het nieuwe 
parlement. 

Het onvermogen van CVP en BSP, de partijen van gisteren, 
steekt werkelijk de ogen uit. 

dorpspolitici 

Inzake dorpspolitiek blijkt de 
heer Van Eynde de talentrijk-
ste te zijn. 

De man, met de vlammende 
uitspraken dat in de Voer de 
Vlaamse socialisten achter de 
kleine Vlaamse man stonden 
tegen de kasteelheren, oud-
rexisten, blijkt thans een gro
te genegenheid voor kasteelhe
ren en voor oud-rexisten te 
hebben opgevat, toen bleek dat 
dit de vrienden van de Waalse 
socialisten waren geworden. 
En met zijn klassieke kruipe
righeid tegenover de Waalse 
socialisten is hij ze de Voer als 
kerst- en nieuwjaarsgeschenk 
gaan aanbieden. Zo lang hij 
hen onderdanig is mag hij zijn 
rolletje blijven spelen. De 
tientallen miljarden die de 
Franstaligen jaarlijks op de 
begroting hoofdzakelijk de 
Vlaamse loon- en weddetrek-
kenden ontstelen met de hulp 
van de Vlaamse socialisten 
blijken niet eens voldoende. 

Evenmin als het voldoende 
is dat door de schuld van de 
CVP en de BSP met hun grond
wetsherziening Vlaanderen zijn 
politieke meerderheid verloren 

heeft zonder dat zelfs de schijn 
van een gelijkheid te Brussel-
Hoofdstad verkregen werd. 

Ook over Brussel liggen 
straffe uitspraken voor van de 
heer Van Eynde tegen de reak-
tionairen, wat niet belet dat 
hij hun spel speelt en zelfs de 
lillende skalp van gezel Fayat 
aan zijn nieuwe kapitalistische 
vriend Simonet heeft aangebo
den. 

Zulke kleine geschenken 
hernieuwen de vriendschap. 

Er is een tijd geweest dat 
de P W terecht de Pest voor 
Vlaanderen genoemd werd. Die 
heren zijn wat voorzichtiger 
geworden. Jos Van Eynde en 
de BSP zijn echter bezig deze 
titel tot de hunne te maken. 

Het heet bij s o m m i g e 
Vlaamsgezinde socialistische 
aanhangers dat zij niet akkoord 
zijn, maar in het openbaar dur
ven ze het niet zeggen, zo groot 
is de demokratie in de Vlaam
se BSP... 

Het demokratische systeem 
in de BSP is anders vrij een
voudig. Men propt alle parle
mentsleden en leidende figu
ren vol met vetbetaalde ku-
muls en ze zwijgen, want zon

der de partij zou hun inkomen 
gehalveerd, gevierendeeld of 
zelfs door tien gedeeld worden 
en dat offer trekt de socialisten 
van de 2e helft van de 20e 
eeuw weinig aan. 

Dan maar liever gezwegen 
en de nek gekromd. 

angst 
bij de cvp 

Ondertussen schijnt de CVP, 
die op winst gehoopt had, nog 
altijd in paniek. Dat haar be
drog met de grondwetsherzie
ning te Brussel zo duidelijk aan 
het licht gekomen is dat hon
derdduizenden Vlaamsgezinden 
hen eindelijk beu zijn, vervult 
ze met de grootste zorg en ze 
zoekt wanhopig naar nieuwe 
lokmiddelen 

Het aanzien van Eyskens 
zelf blijkt een deuk te hebben 
gekregen. Het schijnt eindelijk 
tot ze door te dringen dat zijn 
klassieke kneep vrij eenvoudig 
is. Bij elke diskussie van CVP 
met BSP of PSC gaf hij toe 
ten koste van de CVP, die zich 
moest tevreden stellen met het 
feit dat ze toch de eerste mi
nister had. Thans schijnen de 
CVP-ers wat onwillig om ver
der de hoorndragers te blijven 
spelen. 

Typisch is het in dat ver
band dat Jos Van Eynde 
schrijft dat Eyskens de enige 
CVP-er is die thans nog aan
hanger blijft van de Voeroplos
sing die Dehousse onder de vo
rige regering uitgewerkt had. 
De heer Eyskens is met elke 
Vlaamse nederlaag akkoord als 
zijn eerzucht maar bevredigd 
wordt. 

Alleen Fred Bertrand schijnt 
wat achterlijk gebleven. In 
zijn zucht om toch maar minis
ter te blijven en in de Sabena 
en in de Nat. Maatschappij 
voor Buurtspoorwegen de 
Franstaligen de baas te laten 
zo hij zelf maar minister mag 
blijven heeft hij de zelfverne

dering als kollaborateur van de 
Franstalige heersers tot een 
volstrekt laagtepunt doorgedre
ven. Moet die angst hebben dat 
zijn loopbaan als minister ten 
einde is ! 

Beweert de man niet dat de 
Vlamingen thans de Franstali
gen moeten helpen omdat de 
Walen de Vlamingen vroeger 
altijd hebben geholpen ! 

En dit op een ogenblik dat 
nog altijd jaarlijks tientallen 
miljarden aan Vlaanderen ont
stolen worden en dat we nog 
steeds de meeste pendelarbei
ders en de laagste lonen en 
wedden hebben, de topbetrek-
kingen in priveebedrijven en 
bij de staat en in de parastata-
len moeten missen ! Topbetrek-
kingen die de Franstaligen 
overigens sinds 1830 bezetten 
en blijven bezetten dank zij de 
Bertrands, die alleen hun ei
gen voordeel zien tegen hun 
volksgenoten in. 

Blijkt de CVP al bereid over 
Brussel te zwijgen, in de ijdele 
hoop dat niet alle Vlaamsge
zinden het grondwettelijk 
Brussels bedrog zullen door
zien, de Voer blijft een moei
lijkheid. 

Na Brussel opnieuw verlies 
van de Voer en de Voer fataal 
gevolgd door de randgemeen
ten en Vlaams-Brabant zou in 
het steeds meer Vlaamsbewus
te Vlaanderen een politieke 
vloedgolf veroorzaken die een 
groot deel van de CVP zou 
wegspoelen. 

In tegenstelling met Jos Van 
Eynde die per se het einde van 
de BSP in Vlaanderen wil be
leven schijnt de CVP toch iets 
geleerd te hebben. In haar wan
hoop heeft ze naar het school-
vraagstuk gegrepen en pro
beert ze een afleidingsmaneu-
ver met de kultuurautonomie, 
die zij ondanks alle waarschu
wingen van de Volksunie heeft 
laten uithollen tot een prak
tische lege dop. Niet te ver
wonderen dat de laatste slip-
drager van het unitarisme, de 
heer Van Eynde, thans met 
wetteksten zwaait, nu hij met 
zijn eigen artikels niet meer 
zwaaien kan. 

onze huidige taak 

Bij de jongste verkiezingen 
hebben nog vele gematigde 
Vlaamsgezinden vertrouwen 
gehad in de leugenachtige 
voorstellingen van de CVP en 
van de BSP. 

Tachtig duizend hebben het 
bedrog wel doorzien en kozen 
Volksunie. 

Het schandaal van de grond
wetsherziening voor Brussel-
Hcofdstad heeft echter hon
derdduizenden Vlaamsgezinden 
de ogen geopend. Bij hen heb
ben de kleurpartijen hun ge
loofwaardigheid verloren. 

Het komt er voor de Volks
unie nu op aan door een stel
selmatige voorlichtingskara-
panje ook het andere bedrog 
van de kleurpartijen en meer 
in het bijzonder hun jaarlijkse 
diefstal van tientallen miljar
den ten koste van onze Vlaam
se gemeenschao te ontmaske
ren. 

Het moet iedereen duidelijk 
gemaakt worden in Vlaande
ren dat de Franstaligen de 
Volksunie afwijzen omdat wij 
de Vlaamse volksmens niet 
willen laten bestelen en dat de 
oude kleurpartijen wel geno
men worden omdat ze die 
jaarlijkse diefstal wèl aanvaar
den. Het moet iedereen duide
lijk zijn dat de Vlaamse kleur
partijen bij de Franstaligen 
slechts welkom zijn omdat zij 
akkoord waren om de Vlaamse 
meerderheid politiek te ont
mannen, zelfs zonder ze te 
Brussel een geringe kompensa-
tie te geven. 

Dan zullen de Vlaamse kie
zers de oude kleurpartijen 
zulkdanige nederlagen toedie
nen dat de lust van het verdere 
verraad van de belangen van 
de Vlaamse volksmens in ruil 
voor ministerzetels en wat 
profijten voor de vriendjes hen 
vergaat en dat ze uiteindelijk 
geen meerderheid meer zullen 
hebben. 

En dat kan vlugger dan zij 
denken. 

wim jorissen, 
senator. 

wij zijn op de goede weg met de abonnementenslag 
Ondanks het nieuwjaarsweek-

einde mochten wij ons deze week 
toch weer verheugen in de aan
winst van 169 nieuwe jaar abon
nees. Bovendien verliep de her
nieuwing van de abonnementen 
langs de post dit jaar merkelijk 
vlotter dan de vorige jaren, zodat 
wij momenteel zelfs een duizend
tal abonnees méér hebben dan op 
hetzelfde tijdstip van 1971. Dat 
geeft moed, mensen, want wij 
vreesden enigszins voor de weer
slag van een aantal handicaps zo
als : de verhoging van het lees-
geld, het feit dat wij onze jaar
lijkse abonnementenslag pas met 
twee maanden vertraging konden 
beginnen in de voor iedereen 
dure decembermaand, op een 
ogenblik dat diende aangeklopt 
én voor de abonnementen én voor 
de lidmaatschapsbijdragen. En ten 
slotte werd de geldbeugel van on
ze trouwe aanhangers tijdens de 
verkiezingscampagne ook al duch
tig aangesproken... 

Maar het lijkt allemaal nog best 
mee te vallen. Als de abonnemen
tenslag in de komende week nu 
eens heel serieus aangepakt wordt 
door alle kaderleden en door al 
onze mandatarissen op elk vlak, 
dan kunnen wij in het voorjaar 
wellicht vlaggen. Wij zullen ster
ker worden, ook op persgebied, 
als wij dat allen samen écht wil
len ! 

In het « werversfront » zijn 
deze week enkele verschuivingen 
in de rangschikking te merken. 

Brussel heeft van Antwerpen de 
leiding overgenomen in de groep 
van de 17 Vlaamse arrondisse
menten. Het is een miniem ver
schil (2 nieuwe abonnees méér) 
maar toch... Dat het arrondisse
ment Antwerpen zich (tijdelijk ?) 
liet vloeren ligt alleszins niet aan 
de aktievelingen van de afdeling 
Antwerpen-stad die op hun een
tje voor ongeveer 40 % van de 
nieuwe aanwinsten in het hele ar
rondissement instonden tot hier
toe. Als alle Antwerpse afdelin
gen dit voorbeeld eens navolg
den, jongens, wat zou dat een den
derende campagne worden ! 

De rangschikking van de arron
dissementen ziet er verder zo uit: 
Leuven, Hasselt, Kortrijk, Gent-
Eeklo, Mechelen, St. Niklaas, 
Turnhout, Aalst, Tongeren-Maas
eik, Dendermonde, Brugge en 
Roeselare-Tielt, Oostende-Veurne-
Diksmuide, leper en Oudenaarde. 

Ook onder de topwervers kwam 
er beweging. Kopman Jef Vinex 
werd met twee punten gevloerd 
door de duchtig oprukkende 
« nieuwkomer » Laurent De Ba
cker uit St. Katherina-Lombeek. 
Twee cracks van vorig jaar, Joris 
Depré en Piet De Pauw, komen 
weer sterk opzetten, terwijl wij 

met groot genoegen noteren dat 
vertegenwoordigers van de arr. 
St. Niklaas en Kortrijk zich dit
maal stevig blijken te nestelen in 
de lijst van de eerste tien. (cfr. 
tabel). 

Wie zijn abonnement nog niet 
vernieuwde, werd vanaf dit num
mer geschrapt op de postlijsten. 
Daaronder zijn wellicht een 
groot aantal mensen die afwezig 
waren bij de postaanbieding. 

De afdelingsbesturen kunnen 
ons een grote dienst bewijzen 
door contact op te nemen met hen 
die niet hernieuwden. Om hen 
daarbij te helpen werd aan alle 
arrondissementsbesturen de foto-
copie bezorgd van hun postlijs
ten. Afdelingen kunnen daarmee 
hun abonnentenlijst van vorig 
jaar vergelijken om na te gaan 
wie is weggevallen. Als elke af
deling dit karweitje met de nodige 
zorg opknapt in de komende we
ken zullen heel wat abonnees ge
recupereerd worden en komen we 
weer dichter bij ons doel : « Wij » 
sterker maken, ten bate van de 
ganse beweging. 

Onze hartelijke dank gaat in
middels naar hen die reeds hun 
gewaardeerde bijdrage leverden 
tot het welslagen van onze abon
nementenslag. 

En onze mandatarissen wensen 
wij een jaar vol toe«Wij»ding ... 

top 20 
1. Laurent De Backer 

(St. Katharina-Lombeek) 

2. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 

3. Leo Van Hoeylandt (St. Niklaas) 

4. Joris Depré (Tervuren) 

Jozef Labaere (Kortri jk) 

6. Piet De Pauw (Vurste) 

7. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 

8. Ferre De Beuckelaer (Kontich) 

Marleen Schoutteden (Herent) 

10. Mieke op de Beeck (Koningshooikt) 

Jozef Haelternnan (Aspelare) 

12. Romain Bogaerts (Dworp) 

Fernand Schruers (Hasselt) 

Van Hoof (Eppegem) 

15. L. Beliën (Mo l ) 

Cor Bouchet (Opglabbeek) 

Walter Van den Brands (Desselgem) 

Jan Van Sumere (Beersel) 

19. Marcel De Boeck (Vilvoorde) 

Jozef Eggermont (Wi l r i jk) 

Jan Verbeke (Mariakerke) 

24 

22 
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11 
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akf-ieve vvb 

De Vlaamse Volksbewe
ging laat Brussel niet los en 
maakt werk van haar regel
matige panifletakties. Van
daag zullen op een 25-tal 
plaatsen in de Brusselse ag
glomeratie opnieuw 100.000 
pamfletten aan de bevolking 
worden uitgedeeld door en
kele honderden VVB-ers uit 
gans Vlaanderen. De Brus
selaars krijgen een in het 
Nederlands en het Frans op
gestelde « nieuwjaarsbrief » 
waarin hen gewezen wordt 
op het nationale karakter 
van de hoofdstad en de 
plichten die deze status voor 
hen meebrengt. Er wordt 
hen uitgelegd wat « subna
tionaliteit » betekent en 
waarom Brussel op econo
misch gebied moet beperkt 
blijven tot de 19 gemeenten 
van de huidige agglomera
tie. 

De aktie start omstreeks 
15 u en zal voornamelijk ge
concentreerd zijn in de 
drukke omgeving van het 
Beursgebouw. Met dergelij
ke initiatieven verricht de 
VVB buitengewoon g o e d 
werk. 

apotekers 
Op het jaarlijks banket 

van de Koninklijke Apote-
kersvereniging v o r i g e 
maand te Antwerpen kwam 
het tot een taalincident. De 
Waal Stoffels die momenteel 
voorzitter is van de over
koepelende « Algemene 
Pharmaceutische Bond » 
vond het oirbaar daar zijn 
woordje te plaatsen in het 
Frans. Het publiek van uit
sluitend Vlaamse apotekers 
kreeg er een hoestbui van, 
maar slechts acht onder hen 
verlieten ostentatief de zaal. 
Apoteker Dehaen, CVP-ge-
meenteraadslid te Mortsel, 
vond het onbehoorlijk... dat 
Vlaamsgezinde contestanten 
hun afkeuring lieten blijken. 

Naar aanleiding van dit 
incidentje vraagt men zich 
af of het niet de hoogste tijd 
wordt dat de APB als uni
taire organisatie opgedoekt 
wordt en vervangen door 
een Vlaamse en een Waalse 
federatie van beroepsvereni
gingen. De Syndicale Ka
mers der Apotekers zijn 
reeds op federalistische basis 
gestruktureerd. De « breed-
denkende » lamzakken die 
het nog altijd slikken dat 
een Waal de Vlaamse apote
kers te Antwerpen in het 
Frans komt toespreken mo
gen even bedenken wat er 
zou gebeuren wanneer een 
Vlaming zoiets te Luik in 
het Nederlands zou doen. 
Wij dachten dat de tijd van 
Lamme Goedzak voorbij 

was, maar onder de apote
kers schuilen hier en daar 
blijkbaar nog zulke types. 

studenten-
verkiezing 

Bij de verkiezing van stu-
denten-afgevaardigden voor 
de Raad van Beheer van de 
G e n t s e Rijksuniversiteit 
werd Jan Vanderelst als 
VNSU-afgevaardigde verko
zen met 835 stemmen. Hij is 
één van de vier studenten
afgevaardigden in de Raad 
van Beheer. 

Een aantal studentenorga
nisaties had de boycot van 
de verkiezing uitgeroepen. 
Ongeveer 47 % van de stu
denten volgde dit ordewoord 
op. Van de 5678 geldig uit
gebrachte stemmen behaal
de de Vlaams-Nationale Stu
denten Unie ruim de helft. 
Dat zij met dit hoge aantal 
slechts één van de vier ver
tegenwoordigers verkozen 
kreeg is te wijten aan de 
kieswijze en aan het feit dat 
zij vier kandidaten voor
droeg. De VNSU was van 
oordeel dat boycot weinig 
zin had daar dit het in wer
king treden van de nieuwe 
beheerraad niet zou verhin
deren. De VNSU wil in de 
raad zelf de tolk zijn van 
het studentenverzet tegen 
bepaalde toestanden. Uit de
ze verkiezing kan alvast de 
conclusie worden getrokken 
dan de VNSU, ondanks or
ganisatorische moeilijkhe
den in de voorbije jaren, 
nog steeds over een zeer so-
liede aanhang onder de 
Gentse studenten beschikt. 

kolonisatie
gebied 

De « nieuwe » regering 
zal zich met de gewestvor
ming moeten inlaten volgens 
artikel 107 quater van de 
grondwet. Er zou nog geen 
akkoord bestaan over de af
bakening van het « gewest 
Brussel » maar het is een 
publiek geheim dat de Brus
selaars de randfederaties bij 
het economisch gewest Brus
sel willen voegen. En aange
zien het waarschijnlijk Si-
monet zal zijn die als mi
nister van Economische Za-
kea de dans zal leiden... 

Het is daarbij opvallend 
dat, in de plattelandsge
meenten van het arr. Leuven 
die bij de federatie Tervuren 
werden gevoegd en dus in 
aanmerking komen voor 
verbrusseling, zich een spe
ciale grondsituatie voordoet. 
In vrijwel elke van deze ge
meenten is het grootste ge
deelte van de oppervlakte 

eigendom van één grootfi
nancier of van één maat
schappij voor grondspecula-
tie. Het ligt voor de hand 
dat het deze geldmakers 
zijn die ervoor gezorgd heb
ben dat bedoelde plattelands-
gemeenlen, die overigens 
niets met Brussel te maken 
hebben, bij de federatievor
ming werden betrokken. 

telegram 
Naar aanleiding van de 

kerstboodschap van Boude-
wijn I stuurde de VU-afde-
ling Wilrijk volgend tele
gram naar het koninklijk 
paleis : « Kerstboodschap 
van Uwe Majesteit beluis
terd — stop — akkoord met 
vredesoproep — stop — ver
wachten dan ook onmiddel
lijke afkondiging van am
nestie voor alle politieke 
veroordeelden — stop — 
get. Volksunie-Wilrijk ». 

Commentaar van de on
dernemende jongens van 
Wilrijk : « Wij vonden na
melijk dat een koning, na 
26 jaar, niet zomaar wat va
ge algemeenheden moet uit
kramen zonder « in 't eigen 
huis » te durven kijken. En 
wanneer die kerstboodschap 
niet meer kan zijn dan wat 
woordenkramer ij, dat men 
er dan mee ophoude ! ». En 
of ze gelijk hebben. 

welvaart
staat... 

De VUJO van Antwerpen 
trok rond Kerstmis met ge
schenken door de armoe-
buurten van de stad. Daar
bij werden tal van schrij
nende toestanden vastge
steld waarin gezinnen en al
leenstaanden moeten leven. 
In een open brief, gericht 
tot burgemeester Craey-
beckx, schrijven zij o.m. : 
« De mensen die wij bezoch
ten ondervinden dagelijks 
aan den lijve dat het sociaal 
beleid in deze stad, in het 
jaar 1972, weinig efficiënt 
is. De mogelijkheden van 
een stad zoals Antwerpen 
moeten toereikend zijn om 
door sociale huisvesting, me
dische zorgen, tewerkstel
ling en familiale begelei
ding de levensvoorwaarden 
van deze mensen tot een le
venswaardig minimum op te 
trekken. Als eerste stap stelt 
de VUJO de oprichting van 
sociale wijkcentra voor. Ter
wijl deze wijkcentra reeds 
de primaire behoefte met de 
bestaande mogelijkheden 
kunnen helpen voldoen, 
moet zowel op nationaal als 
op stedelijk vlak een globa
le rechtvaardige welzijnspo-
litiek worden gerealiseerd ». 

Vlaamse 
verenigingen 

in 
het verweer 

Het « Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen » dat 
vrijwel alle Vlaamse cultuur- en strijdverenigingen groe
peert (o.m. Davidsfonds, Willemsfonds, Vermeylenfonds, 
VVB, VVO e.a.) richt in de loop van de volgende weken vijf 
provinciale protestmeetings in met volgende thema's : een 
Brussels Vlaming getuigt, geen vervalste strukturen te Brus
sel, het economisch gewest Brussel en Vlaams Brabant. De 
reeks vangt aan te Gent op donderdag 20 januari, gaat ver
der te Hasselt op maandag 24 januari, te Leuven op donder
dag 27 januari, te Brugge op vrijdag 28 januari, om te ein
digen te Antwerpen op maandag 31 januari. Voormannen 
uit verschillende Vlaamse verenigingen zullen er het woord 
voeren. Herinneren wij eraan dat het Overlegcentrum reeds 
op 31 december tijdens een persconferentie te Brussel zijn 
standpunt t.o.v. de politieke aktualiteit als volgt samenvatte: 

•*• De grondwetsherziening is 
tegen de Vlamingen uitge
vallen : de Walen hebben 
hun waarborgen tegen mi-
norizering, de Vlamingen in 
Brussel niet. 

•A- Voor Brussel zijn wette
lijke maatregelen nodig die 
de Vlamingen doeltreffende 
waarborgen verschaffen, bv. 
door het invoeren van sub
nationaliteit. 

iJr Er moeten afdoende 
waarborgen komen voor de 
werking van de kulturele 
kommissies. 

•k Het ekonomisch gewest 
Brussel moet worden be
perkt tot de 19 gemeenten 
van het huidige arrondisse
ment en mag niet de ruime 
bevoegdheden krijgen die 
aan het Vlaamse en Waalse 
gewest wel moeten worden 
toegekend. 

•)*r De Vlaamse parlements
leden moeten zorgen voor 
een wettelijke verplichting 
de maatschappelijke zetel en 
administratieve diensten van 
industriële en bankinstellin
gen te vestigen in de voor
naamste exploitatieplaats. 

•A- Het speciaal statuut van 
de grondwet (rechtstreeks 
bestuurd door Binnenlandse 
Zaken) mag niet worden 
toegepast op de Voerstreek, 
die bij Limburg moet blij
ven zoals in 1962 is bepaald 

toen Komen en Moeskroen 
werden prijsgegeven. 

•k Het interne taalgebruik 
van de gemeente- en federa
tieraden (o.m. de eedafleg
ging) moet wettelijk worden 
geregeld. 

ir De zetel van de GERV 
(Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen) dient 
vanzelfsprekend in het 
Vlaamse land te worden ge
vestigd. 

Het Overlegcentrum roept 
alle Vlaamse parlementsle
den dringend op front te 
vormen voor dit minimale 
programma en oordeelt dat 
de aanvaarding en verdedi
ging van dit programma niet 
mag worden gebonden aan 
het al of niet behoren tot 
een regeringspartij. 

Wij zijn benieuwd of de 
nieuwe regeringslieden met 
dit Vlaamse minimumpro-
gramma ook maar in enige 
mate rekening zal houden. 
Het ziet er echter niet zo 
best uit : de besluiten van 
het Algemeen Vlaams Con
gres werden door de CVP en 
de BSP totaal genegeerd, en 
formateur Eyskens weiger
de een delegatie van het 
Overlegcentrum te ontvan
gen. 

Wij hopen dat deze reeks 
meetings de inzet mag we
zen van een verhoogde niet-
parlementaire Vlaamse ak
tie. 

gaststudenten in België 
Aan onze universiteiten stu

deren heel wat vreemdelingen, 
velen doen dit met Belgische 
studiebeurzen. Men hoort uit 
de volksmond nogal wat kritiek 
op deze vorm van ontwikke
lingshulp. 

Wat hiervan ook zij, het is 
wel nuttig even na te gaan over 
hoeveel jongelui het juist gaat 
en waar zij vandaan komen. 

De hierna volgende cijfers 
slaan uitsluitend op studenten 
die hier studeren of studeerden 
met de steun van Belgische 
studiebeurs. 

De talrijkste groep komt uit 
de Afrikaanse landen ten zui
den van de Sahara nl. uit Zaire 
(Kongo), Boeroendi, Rwanda, 
Dahomey, Senegal, Nigeria, de 
Ivoren Kust, de Centraal-Afri-
kaanse Republiek, Gaboen, Ka
meroen, Togo, Tsjaad, Ethopiè, 
Opper-Volta, Mali en Ghana. 

Feitelijk geven onze ex-kolo
nie en de aangrenzende voor
malige voogdijgebieden in deze 
groep de toon aan : 718 op een 
totaal van 854 ! Dit zijn de cij
fers voor 1969-1970. Deze lagen 
voordien echter heel anders. 
Niet alleen zijn sedert 1964 stu
denten uit landen als de ex-
Franse Kongo, Guinea en Niger 
helemaal weggebleven, maar 

ook het totale aantal van deze 
groep is sterk teruggelopen : in 
1964 was dit immers nog 1.366 , 
er heeft zich dus een daling 
voorgedaan van meer dan 50%. 
Ze is des te opvallender daar 
ze vanaf 1966 ononderbroken 
doorloopt. 

Pleel anders staat het met de 
studenten uit Noord-Afrikaanse 
landen : hun aantal is gestegen 
van 29 in 1964 tot 174 in 1969-
1970, wat bijna een verzesvou
diging betekent. De meesten 
komen (voor 1969-1970) uit Tu
nesië (80) en uit Marokko (76); 
verder nog uit Algerië (15) en 
een paar uit Egypte en Libië 

Amerika — Latijns-Amerika 
om juister te zijn — is het 
werelddeel dat de tweede 
grootste groep buitenlandse 
beursstudenten levert : 393 
Ook daar neemt men een felle 
stijging waar : in 1964 waren 
het er slechts 107. De meeste 
studenten komen uit Brazilië 
(68), Peru (67), Chili (66), Ar
gentinië (62) en Colombië (55). 

.Kleinere groepen uit Bolivië 
(28) en Mexico (18) en nog en
kele anderen uit Costa-Rica, 
Ecuador, Haiti Paraguay en 
Cuba. 

De kleinste groep (47) komt 
uit Azië. Zij bestaat vooral uit 
Zuid-Vietnamezen (17) en In-

doneziërs (12) ; verder nog uit 
enkele Koreanen, Perzen, Li-
banezen, Maleiërs, Syriërs en 
Turken. 

Hun aantal bedroeg in 1964 : 
35, steeg tot 1966 (59) en nam 
sedertdien af. 

Tenslotte hadden we verle
den jaar nog één Europeaan, 
een Griek, te gast ; tegen 23 
in 1964. 

Alles samen genomen : 1469 
studenten, tegenover 1560 in 
1964. Is dit veel ? Is dit weinig ? 
Bestaat er reden, ons er over 
te verheugen dat de meesten 
van deze vreemde studenten 
vermoedelijk Franse kursussen 
volgen en hoofdzakelijk met 
Walen omgaan ? Of ligt hierin 
een reden tot verdriet wegens 
gemiste kansen op horizonver
ruiming, zowel voor de Vlaam
se studenten als voor de vreem
de ? 

Het antwoord op al deze vra
gen hangt grotendeels af van 
het antwoord op deze andere : 
IS het wenselijk, dat studenten 
— vooral die uit ontwikkelings
landen — in Europa komen 
studeren of is hun land er meer 
mee gebaat dat zij dat ter 
plaatse doen, indien mogelijk ? 

karel jansegers 
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dr. schweitzer-

prijs voor 

prof. frans daels 

We hebben het bericht niet 
gelezen in de franstalige pers 
en slechts in zeer bescheiden 
opmaak in de Nederlandstali
ge : de Zwitserse dr. Albert 
Schweitzer-prijs werd toege-

. kend aan prof. dr. Frans Daels, 
eens een beroemd medisch vor
ser en eens dinamiseh en strijd
lustig voorzitter van het IJzer-
bedevaartkomitee. Deze prijs 
wordt niet alleen toegekend 
omwille van wetenschappelijke 
verdienstend doch tevens aan 

personen, wier leven en werk 
in dienst stond van het huma
nistisch ideaal. Onder die voor
waarden is de dr. Schweitzer-
prijs werkelijk niet verspild 
aan Frans Daels. 

De Zwitsers hadden ruim
schoots gelegenheid het werk 
en de persoonlijke instelling 
van de jongste Schweitzer-lau-
reaat te leren kennen en waar
deren tijdens zijn Zwitserse 
ballingschap (ook Belgische 
personaliteiten blijken dat te 
hebben gedaan, maar dan in al
le diskretie). Deze internatio
nale erkenning verheugt ons. 
Wij wensen professor Daels, 
een man die miskend en ver
guisd werd door het officiële 
België, dan ook van ganser 
harte proficiat. Het Goethe-
instituut weze tevens om deze 
keus geprezen. 

dosfelnottfs 
« Wij «-lezers volgen de politiek op de voet. Ze wensen geïn

formeerd te zijn. Dat kan via de gevarieerde publikaties van het 
Dosfelinstituut, politiek vormingsinstituut. 

dosfeldokumenten 

50 fr. 
50 fr. 
50 fr. 
100 fr. 

1. Universitair onderwijs 
2. Ruimtelijke ordening 
3. Hervorming van de staatsinstellingen 
4. - 5. Informatie en democratie 
— relevant feitenmateriaal 
— waaier van standpunten 
6. Het Europa der volken 
— filosofie van het ethnisme 
— het Europees federalisme 
— het Europa der volken 
7. Mens : arbeid, kapitaal 
— evolutie van het eigendomsrecht 
•— individuele arbeidsverhoudingen 
— collectieve arbeidsverhoudingen 
8. Het probleem Brussel : cijfers en prognoses 

(in voorbereiding) 
9. De ekonomische regionen in Europa (in voorbereiding) 

dosfel nota's 

2. Ontwikkelingshulp 20 fr. 
3. Overheidshulp aan het bedrijfsleven 20 fr. 
4. Europa en het vredesvraagstuk : 2 concrete voorstellen 20 fr. 

Deze publikaties kunt U ontvangen na storting van de vermelde 
bijdrage op postrekening nr. 224.43 van Kredietbank 1000 Brussel 
voor rekening nr 3300/13.83.555 van het Dosfelinstituut te 1000 
Brussel. 
Neem een abonnement ! 
Dosfeldokumenten : 12 nummers voor 500 fr. 
Dosfelnota's : 6 nummers voor 100 fr. 

50 fr. 

50 fr. 

50 fr. 

50 fr. 

hij zai weldra 

een ontgoocheling rijker zijn 

In « Het Volk » van woensdag jl. en in « 't Pallieterke » stond 
een hartverscheurende smeekbede te lezen, neergepend door ene 
CVP-jongere uit Mechelen en gericht tot zijn geachte mede-partij
leden die in het parlement zetelen. « Ik hoop jullie over enkele 
jaren als redders en niet als verraders van het Vlaamse volk te 
zien » zo schrijft deze jongeling. Wij hopen natuurlijk met hem 
mee, maar vrezen toch dat hem een zware ontgoocheling te wach
ten staat. Tot stichting van onze lezers drukken wij hieronder zijn 
bezwerende oproep af. 

Als Vlaming, als mens en als 
kiezer acht ik het mijn plicht 
om, jullie, door het Vlaamse 
volk gekozen, even te schrijven 
wat de mensen rondom mij 
van jullie venoachten ! 

De mensen zijn het beu nog 
één compromis in verband met 
de taalkwestie te aanvaard'en. 
Ze menen dat het moet gedaan 
zijn met taalwetten die ge
stemd worden, maar die tot nu 
toe nooit nageleefd werden 
(cfr. Brussel) Ze menen dat de 
Voerstreek Vlaams moet blij
ven (zonder faciliteiten !). Ze 
weten dat het FDF volgende 
v'erkiezingen in Gent, Oosten
de, Knokke, Antwerpen en 
Leuven zal opkomen ! ! ! Ze 
menen dat het federalisme zo 
vlug mogelijk moet ingesteld 
worden. Ze weten dat het eco
nomisch gewest Brussel (dat 

tot Schaarbeek, Haren Buda, 
Vilvoorde en veel dieper in 
Vlaanderen uitgespreid ligt) 
met zijn fransdolle dir'ekteur-
tjes, stelselmatig de Vlaamse 
arbeidertjes eruitwerkt en door 
franssprekende gastarbeiders 
(die goedkoper werken en die 
minder durven opkomen tegen 
wantoestanden !) vervangt om 
nadien ook de nederlandstalige 
bediend'en door FDF-ers te 
vervangen en ook de adminis
tratie volledig te verfransen .'.'.' 

Om al die redenen verwach
ten jullie kiezers op dit ogen
blik, dat jullie een radikaal 
standpunt durven in te nemen, 
d.w.z. geen toegevingen, noch 
compromis i.v.m. de Voerstreek 
en Brussel meer ! !! Indien jul
lie nu standpunt innamen, ook 
al zou dit de konsekwenties 
van de onmogelijkheid tot een 

open brief aan de hh. 
volksvert-egenwoordigers en 
senatoren 

Wij, leden van het Vlaams V>erbond voor Gepensioneerden, 
wettig erkend, en staande boven en buiten alle partijpolitiek, 
beleefden met de verkiezingen de verrassing van ons leven. Alle 
partijen beloofden ons een menswaardig pensioen ! Na jarenlange 
strijd, werd ons eisenprogramma door allen als rechtvaardig er-
'hend, en elke partij nam het in haar kiesprogramma op. 

Hooggeachte Heren, alhoewel niet lichtgelovig — na een gans 
leven van ontgoochelingen — geloven we, of eerlijker gezegd, 
hopen we, dat Ued. de ons formele gedane belofte zult nakomen. 

Wij, gepensioneerden, 14 % van de bevolking, werden w^ar-
kelijk te lang als minderwaardige nietsnutten behandeld. Wij 
zijn met duizenden, die het leven rekken met een pensioen van 
duizend tot drie duizend frank per maand. 

Mogen we Ued. beleefd verzoeken, dfe gedane belofte zo vlug 
mogelijk te verwezenlijken ? Denkt eraan. Hooggeachte Heren, 
voor ons is elke maand die verloopt een der laatste hier op aarde ' 

Zorg er au.h. voor dat we 't nieuwe jaar kunnen ingaan, als 
mensen voor wie eindelijk het hongerspook he'eft afgedaan. 

Mogen we Ued. dan ook reeds bij voorbaat dank zeggen, voor 
het doen eindigen van onze ellendige toestand ! 

Weest ervan overtuigd. Hooggeachte Heren, we leven werke
lijk in blijde verwachting. Zorgt ervoor dat het alleszins gteen 
miskraam wordt. 

Nogmaals bij voorbaat en van harte dank. 

Hoogachtend, 
voor VVVG Gent 

Lode Lenders. 

regeringsvorming met zich 
meebrengen, dan gaan we naar 
een Federalisme met twee. In
dien we nog vijf jaar wachten 
zal het verfranst ekonomisch 
gewest Brussel gerealiseerd 
zijn en zal dit tot een fed^eralis-
me met drie leiden, waarbij 
Brussel de schipperrol zal kun
nen spelen (of anders uitge
drukt : Vlaanderen zal aUes 
verloren hebben !). Indien we 
echter nu naar een federalisme 
met twee zouden gaan. dan 
wordt Brussel rijksdomein — 
waar Vlamingen en Walen 
evenveel zeggingsrecht zullen 
krijgen ! ! 

Geachte CVP-mandatarissen 
ik hoop jullie over enkele ja
ren als redders en niet als ver
raders van het Vlaamse Volk 
te zien. Anders zal een groot 
deel van jullie kiezerskorps, 
jullie over dezelfde kam sche
ren als de BSP-PVV, die bij 
het zingen van de Vlaamse 
Lefeuw de Kamer verlaten ! 

Geruggesteund door de me
ning van heel wat CVP-jonge-
ren, 

Karel Op De Beeck, 

CVP-jongere (Mechelen) 

wetsvoorstellen 

van vu-senatoren 

Gesteund door andere VU-se-
natoren heeft Wim Jorissen 
TOlgende wetsvoorstelen inge
diend : 

1) Tot oprichting van een 
Duitstalige provincie ; 

2) Tot amnestieverlening üi 
Oost-België ; ' 

3) Tot oprichting van een 
nieuw kiesarrondissement Hal-
le-Vilvoorde. , 

Anderzijds heeft hij vier 
wetsvoorstellen ingediend in 
verband met de sociale gelijk
heid of de sociale pariteit : ' 
Het eerste tot gelijkstelling van 
de kinderbijslagen van de zelf
standigen met die van de loon-
trekkenden ; het tweede tot af
schaffing van het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen van 
pensioengerechtigde zelfstandi
gen ; het derde tot gelijkstel
ling van de voordelen van het 
ziekenfonds voor gepensioneer
de zelfstandigen met loon- en 
weddebetrekkingen en het vier
de voor gelijkschakeling van 
het gewaarborgd inkomen met 
het pensioen van de zelfstandi
gen. 

denkend aan rik aelvoef 

o 7 april 1913 t 11 januari 1970 

Meer dan ooit missen we Rik Aelvoet in de 
Vlaamse Beweging ! Rik Aelvoet, licentiaat Ger
maanse talen en Europees taalgrenskundige. 
Zichtbaar verliet hij ons, die zondagmorgen, de 
11e dag van de louwmaand — nu 2 jaar geleden 
Zichtbaar bleef hij bij ons in zijn familie : 
mevr. Aelvoet, aktief bij de administratie van 
ons arr. Leuven ; Lieve, zijn oudste dochter, 
werd VU-gemeenteraadslid te Leuven. Met ons 
hele arr. ploeg trachten wij « zijn werk » voort 
te zetten « om Vlaams-Brabant en Overmaas te 
redden » 

Zaterdag 77 januari 1970 hebben we Rik eucha
ristisch herdacht, o.a. door deze woorden : «Mijn
heer Aelvoet, wij waren met velen één en von
den levensbelijdenis in de strijd voor ons Ne
derlandse volk. In de hoge kamer aan de Fr 
Lintsstraat te Leuven deelden we kommer en 
leed in de sterke strijd van iedere dag, die de 
Beweging ons oplegt. Je waart niet populair in 
de omgang en karig met woorden, je stond ge
ërgerd tegenover iedere oppervlakkigheid. Vrij
heidsdrang en ongebondenheid omlijstten je ge
stalte. Je was nauwkeurig, pijnlijk nauiokeurig 
in je denken en handelen. Een detail had bij 
joM de hoogste waarde die het kon hebben. ; 
wat groot wil worden moet langzaam groeien 
uit de volmaaktheid van ieder detail. • 

Je dadendrang richtte je hele vrije tijd naar 
het meest verwaarloosde onderdeel van onze 
beweging. Je eigen woorden klinken ons nu nog 
na, die dag in Overmaas : Deze 20 jaren lijden 
wij het grootste verlies voor ons Volk in zijn 
gebied : Brussel en taalgrens, hoe onvergeeflijk 
om Komen, Moeskroen, Edingen, de randge
meenten. Sluizen, de Geulstreek enz... op te 
geven of nog méér in vraag te stellen... Wij zijn 
toch een meerderheid ! 
Hij bleef wantrouwend geloven in de toekomst 
en nu reeds wijst die « toekomst » hoe juist hij 
zag. Voor de politici was hij echter niet soepel 
genoeg ; een carrière bekoorde hem niet — daar
om bleef hij in de « schaduw » staan... Wies 
Moens' woorden typeren hem het best : « Snoeier 
te zijn in de wijngaard en werkman bij de drui-
venpersen . ». 

Gedurende deze eindejaarsdagen hebben we 
getracht als jong (en onervaren !) volksverte
genwoordiger, kollega's-jongeren uit de Vlaamse 
vleugels van de unitaire partijen op te bellen 
Ook zij zijn « nieuw » in het halfrond, ook zij 
moeten toch nog het volksbelang boven het par
tijbelang stellen ; Overm,aas niet in ruil te « ver
doen » voor dit of dat belangetje... Ook zij ko
men uit de jeugdbeweging, uit de drukkings-
r/roepen waar géén partijbelangen en regerings-
konstrukties de waarheid doen verwateren... 

Wij dachten over de partijgrenzen heen jong 
verzet te mobiliseren in Rik Aelvoet's geest en 
werk : « Volksbelang is dé toekomst ! »... Over
maas ten bate en Vlaams Brabant beveiligend... 

Dat het resultaat weinig bemoedigend was, 
hoef ik je niet te vertellen Aan de telefoon wist 
« men » meer over een « rode pull » te kletsen 
dan kommer te hebben over de Voerstreek en 
Vlaams Brabant .. Arm Vlaanderen ! En toch ' 

willy kuijpers. 
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jorï^éféncongres wil de 
problematiek van het leefmilieu 
politiseren 

Te Gent zal op zondag 6 februari een algemeen jongerencongres 
worden gehouden over de problematiek van het leefmilieu. Op 
een persconferentie te Brussel verklaard'an de hh. David en De-
volders namens de inrichters dat het voornainelijk de bedoeling 
is deze problematiek te politiseren. Hun motivering : 

« Er is de laatste tijd al veel te doen geweest over milieuveront
reiniging. En de jongeren hebben zich daarbij bijzonder aktief 
getoond. 

Het congres dat wij U willen voorstellen is van een geheel 
andere dimensie dan de tot nu toe meest gebruikelijke. We zullen 
op dat congres niet alleen de technische aspecten toelichten maar 
vooral bepraten wat de politieke opties zijn die in dit verband 
moeten genomen worden. Dat wil niet zeggen dat de technische 
aspecten verwaarloosd zullen worden ; integendeel, de verschil
lende secties worden ingeleid door terzake zeer bekwame jonge
ren ; ook de sectievoorzitters hebben hun kwaliteiten reeds lang 
bewezen. 

Maar wat de jongeren willen bereiken is dat er in dit decen
nium een oplossing komt. En een oplossing geven aan het milieu
probleem is geen technisch maar een politiek probleem, waarbij 
de techniek een hulpmiddel is. Vergeet bv. niet dat zeer eminente 
specialisten als Ehrlich beweren dat het enige reddingsmiddel 
voor ons milieu een economische regressie is. De consequenties 
daarvan op politiek vlak zijn onvoorstelbaar. 

Er zijn in Vlaanderen vijf grote politieke strekkingen die elk 
ten aanzien van het milieuprobleem van mening kunnen ver
schillen. Vertegenwoordigers van deze politieke strekkingen zul
len namens hun beweging spreken op het congres. 

Wij willen hier niet alleen de kopstukken van de politieke 
jongerenbewegingen aanwezig zien, wij willen dat evengoed 
iedere jongere die zich voor het probleem interesseert, of het nu 
een arbeider of een universiteitsassistent is, aanwezig zal zijn 
om zijn opvattingen terzake aan te vullen en om te zetten in een 
acte van politieke bewustwording. Om een zo ruim mogelijk pu
bliek te bereiken hebben wij al in October contact opgenomen 
met de jeugdclubs, met het verzoek in hun discussieclubs dit 
congres voor te bereiden. Sommige jeugdclubs zullen zelfs als 
voorbereiding een kleine tekst maken over het leefmilieu in hun 
streek. 

De kongressisten krijgen drie rappotten : het eerste handelt 
over de algemene infrastructuurwerken in Vlaanderen, die voor 
het leefmilieu van belang zijn (auteur : ir. J. Demoen) ; het 
tweede zoekt naar een aantal middelen voor de democratisering 
van de stedebouw (auteurs : studenten van Sint-Lucas, Gent) ; 
het derde is het standpunt van het Verbond der Belgische Nij
verheid ten aanzien van de vragen (auteur : J. Bormans) ». 

Aan dit congres verlenen de jongerenbewegingen van de ver
schillende partijen hun medewerking : de VUJÖ (Nelly Maes), 
de CVP-jongeren (Miet Smet) , de Jongsocialisten (Marcel Colla), 
de, PVV-jongeren (Ronald Cop) en de KP-jeugd (Herman Pi-
cqüier). 

programma : 

9u30 : aankomst, inschrijving en verwelkoming der deelnemers; 
10^00 : sectievergaderingen : 

I Siectie A. Natuurbescherming en landschapzorg : 
voorzitter : S. Van Nuffel ; inleiders : E. Kuy-

j , ken, J.-M. Duprez. 
' sfectie B. Stadsrencvatie en monumentenzorg : 

voorzitter : M. De Roover ; inleider : H. Rosseau. 
sectie C. De verontreinigingsproblematiek : 

voorzitter : J. Arickx ; inleider : G. Persoone. 
sectie D. Het belang van de ecologie voor de maatschap

pij : 
voorzitter : K. Verhavert ; inleider : R. Jocké. 

14u00 : plenumvergadering : 
verslag van de sectie's/aannemen van een congresreso
lutie, op basis van de resolutie's van de sectie's/bepalen 
van een standpunt t.a.v. de resolutie's door de politieke 
afgevaardigden. 

16u30 : slottoespraak : prof. dr. ap. A. Heyndrickx over : 
De zorg voor het Leefmilieu, in een Europees perspectief. 

Plaats : Faculteit der Wetenschappen R.U.G., Ledeganckstraat 
35, Gent. 

Aanvang : 9u30. 
Secretariaat : Gents Actiekomitee Leefmilieu v.z.w.. 

Schoolstraat 68, 9040 Oostakker. 

Precies een jaar geleden brandde de Biesbosch, het unieke watergebied in het zuiden van Neder
land. Deskundigen van Rijkswaterstaat staken er de brand in. Het was de enige manier om de 
samengeklonterde oliemassa's die overal op de r ie tmatten vastkleefden, kwijt te raken. . . 
Olie, dé energiebron van deze twintigste eeuw, is een van de grote vervuilers van het leefmilieu. 
De zeeën en oceanen gaan eraan ten onder indien niet dringend drastische maatregelen worden 
genomen. En wat brengt de aardolie, via het gebruik als auto-brandstof en voor verwarming, 
niet allemaal aan schadelijke afvalstoffen in de lucht ! Om maar te zwijgen van de mazoet die 
steeds meer de waterlagen in de bodem bevuilt. De petroleummaatschappijen schermen in hun 
reclame wel cynisch met « zuivere lucht » enzomeer, maar de nadenkende burger weet wel beter. 
Zolang echter de overheid bij de pakken blijft zitten zal er niets veranderen. 

huisvrouwen 

tegen de mirakel-wosmiddelen 
In Nederland zitten de fabrikanten van syn

thetische wasmiddelen met de handen in het 
haar. Een groeiende groep van huisvrouwen 
geeft gehoor aan de felle kritiek van de milieu-
mili tanten tegen het overdadig gebruik van fos
faten bij het vervaardigen van de moderne was
middelen, en grijpt terug naar grootmoeders 
groene zeep en sodax voor de was. Zij verkiezen 
een gaaf leefmilieu boven een witter-dan-witte 
was. Het staat immers vast dat de fosfaten die, 
via het afvalwater, in de openbare wateren te
recht komen, daar een levensvernietigend effekt 
hebben. Ze stimuleren de algengroei daarin zo 
sterk dat weldra alle zuurstof aan het water 
wordt onttrokken. Het Insti tuut voor Gezond-
heidstechniek te Delft berekende dat de helft 

van de totale iosfaatbelasting in Nederlandse 
wateren van het huishoudelijk afvalwater af
komstig is. 

Er is reeds een goed en onschadelijk vervan
gingsmiddel voor de fosfaten gevonden : een 
produkt dat de mysterieuze benaming NTA 
draagt. De Amerikanen, Canadezen en Zweden 
gebruiken het al. De Europese fabrikanten zul
len er blijkbaar eerst moeten toe verplicht wor
den door akties zoals die van de Nederlandse 
huisvrouwen. 

Inmiddels schijnt er in ons land op dat terrein 
geen vuiltje aan de lucht te zijn : n iemand 
maakt zich immers druk over onze schuimende 

leefmilieu : het zal eyskens een zorg wezen ! 
De regering-Eyskens, onzaliger gedachtenis, heeft in de voorbije 
jaren niets noemenswaardig gedaan tegen de overal om zich heen 
grijpende hiilieu-verontreiniging. Om de gegronde kritiek op dit 
aspect van haar beleid enigszins te ontzenuwen werd dan, in het 
zicht van de verkiezingen, vlug-vlug een koninklijk besluit in el
kaar geflanst dat moest doorgaan als een belangrijke maatregel 
tegen de luchtverontreiniging. In werkelijkheid : een berg die 
een onooglijke muis baarde. Het aktieve « Gentse Aktiekomitee 
Leefmilieu » maakt bij het verschijnen van dit KB een aantal 
pert inente opmerkingen, zie de tekst hieronder. 
Blijft nog de vraag : zal de volgende regering de zaken eindelijk 
wat ernstiger aanpakken. Het ziet er naar uit, want in de berich
ten over de langdurige onderhandelingen tussen de regeringspar
tijen viel er van de enige bezorgdheid om het leefmilieu helemaal 
niets te bespeuren. 

Het Gents Aktiekomitee Leef
milieu vzw verheugt er zich 
over dat, alhoewel 7 jaar na het 
uitvaardigen van de kaderwet, 
toch het eerste uitvoeringsbe
sluit ter bestrijding van de 
luchtverontreiniging genomen 
is. 

Het komitee gelooft echter in 
geen geval dat deze wet een 
gunstig resultaat op de werke
lijke luchtvervuiling zal tot ge
volg hebben, aangezien de erg 
ste bronnen van luchtveront
reiniging met name, alle indus
trieën, geenszins worden ge
troffen en gewoon kunnen 

doorgaan met hun omgeving te 
verpesten. 

Het komitee meent dan ook 
volgende opmerkingen te moe
ten maken : 

1. De beschermde zones wer
den opgemaakt in funktie van 
de met de meetapparatuur be 
reikte resultaten. De gemeen
ten, waar de bezoedelingsgraad 
zéér hoog ligt, maar waar geen 
apparaturen geplaatst werden, 
zijn dus automatisch niet in de 
beschermde zones opgenomen, 
(cfr. Wondelgem, Evergem, 
Zelzate, Wachtebeke, Wille-
broek, Stene (Oostende) enz. .) 

2. Uit de metingen in de 
Gentse Kanaalzone blijkt dat 
de S02-verontreiniging ook in 
de zomermaanden verontrus
tende grenzen aanneemt. In 
deze periode is er van huisver-
warming geen sprake ' 

3. Volgens art. 4-2e mag het 
zwavelgehalte van vloeibare 
brandstoffen voor de huisver-
warmmg niet méér dan 1 % 
van het gewicht bedragen. Voor 
een particulier is het onmoge
lijk dit te verifiëren. Veel doel
matiger is het, dergelijke ver
plichtingen aan de bron op te 
leggen. 

4. Waarom mogen private 
personen geen zwavelrijke 
brandstof aanwenden voor 
huisverwarming, terwijl Ebes-
Rodenhuise dagelijks massa's 
pitch verstoken met een hoog 
zwavelgehalte ? 

5. Aangemerkt moet worden 
dat het KB tevens geen ver
plichtingen oplegt aan andere 
bronnen van luchtverontreini
ging zoals ambachtelijke nij
verheden, scholen, klinieken, 
enz. 

6. Het Komitee verheugt zich 
speciaal over vlg art 6 waarbij 
het verboden wordt gelijk wel
ke afvalstoffen m open lucht te 
verbranden waardoor óók in
dustrieën zullen verplicht wor
den tot het oprichten van ver
brandingsovens. 

7. De S02-verontreiniging 
wordt met veroorzaakt door de 
verbranding van papier en 
tuinafval, vermits deze stoffen 
een laag zwavelgehalte bezit 
ten. Voor de gemeenten vloeit 
hieruit de verplichting voort 
het ophalen van huisvuil te in
tensiveren, zoniet mag ver
wacht worden dat het zo Hin
derlijke klandestien storten nog 
zal toenemen. 

8. Alle industrieën worden. 
op het verbod van verbranden 
van afvalstoffen in open lucht 
na, volledig met rust gelaten 
Iedereen weet nochtans duide
lijk dat massa's stof (waaron 
der het giftige mangaan- en 
arsenicumoxide) S02, Fluori
den en andere gifgassen door 
de bedrijven in de lucht ge
spuwd worden. 

besluit 

Het is verheugend vast te 
stellen dat het eerste uitvoe
ringsbesluit op de kaderwet 
van 1964 verschenen is. Het 
Komitee twijfelt echter ten-
zeerste aan het effekt van dit 
KB omdat • 
— de partikulier het grootste 
slachtoffer van dit KB geens
zins bij machte is de geleverde 
brandstof te verifiëren en het 
in de eerste plaats de produ
cent is die zou moeten instaan 
voor de ontzwaveling van de 
geleverde brandstof. 

— door S 6 van voornoemde 
KB het probleem van de ver
nietiging van allerlei afvalstof
fen op de rug van de gemeen
ten wordt geschoven zonder de
ze hierbij op een of andere wij
ze te helpen de last te dragen. 

— de industrién hierdoor ge
woontegetrouw op een zeer 
zachtmoedige wijze worden 
behandeld, aangezien ze terug 
2 jaar uitstel hebben, tegen
over het onmiddellijk van 
kracht worden voor de parti
kulier van dit KB. 

^HlHi 



parlementsleden 
hebben niet zoveel te vertellen 

« Het Belgisch kiezerskorps 
heeft inspraak in de samenstelling 
van het parlement. Maar de par
lementsleden staan laag in de 
hiërarchie. Anders geformuleerd : 
de staatsburgers hebben geen in
spraak in de bezetting van de top 
van de machtshiërarchie ; hun 
zeggingsschap reikt niet tot de 
aanduiding van de machtigste po
sities. Dit is vanuit demokratisch 
standpunt een grote beperking 
van de inspraak. De machtshiërar
chie roept op formules van demo
kratisch doordringen in de top 
van de Belgische politieke be
sluitvorming ». 

Tot deze konklusie komt Wil-
fried Dewachter, docent aan de 
Leuvense universiteit, in zijn stu
die « De machtshiërarchie in de 
Belgische politiek », verschenen 
in het laatste nummer van Res 
Publica, tijdschrift van het Bel
gisch Instituut voor wetenschap 
der politiek. 

De studie van Dewachter is om 
verscheidene redenen hoogst in
teressant. 

Wat veel politiek-geïnteresseer-
den al lang aanklaagden heeft 
Dewachter wetenschappelijk on
derzocht. Een paar feiten stem
men beslist tot nadenken. Van de 
1.347 wetten die in de periode 
1948-1962 in België uitgevaardigd 
werden zijn er 1.143 gegroeid uit 
een regeringsinitiatief en slechts 
204 uit het initiatief van het par
lement. In ten honderd betekent 
dit een verhouding van 85 en 15. 

Dewachter is enquêtematig te 
werk gegaan. Langs de analyse 
van een tiental besluitvormingen 
in het Belgisch politiek bestel 
werd een lijst opgesteld van al de 
posities die in deze politieke be
slissingen van ver of nabij mede-
gespeeld hadden. Deze lijst om
vatte 65 posities. 

Om een hele boel redenen werd 
deze oorspronkelijke lijst geredu
ceerd. Deze reduktie van het aan
tal posities zoals koning, kabi
netschef des konings, voorzitter 
van het komitee der stafchefs, 
procureur-generaal, voorzitter van 
het Hof van Cassatie, voorzitter 
van de Raad van State, gouver
neur van de Nationale Bank enz. 
Maar bovendien betekent het glo-
balizeren van de posities waar
schijnlijk een verlaging op de 
machtshiërarchie voor de hoogste 
subkategorieëen in deze posities. 
Vermoedelijk komt de sekretaris-
generaal wel wat hoger in de 
machtshiërarchie dan de ambte
naar - generaal. Waarschijnlijk 
komt de primaat van België, voor
zitter van de bisschoppenkonfe-
rentie, hoger dan het lid van de 
kerkelijke hiërarchie. De positie 
kabinetschef van de eerste-minis-
ter reikt vermoedelijk verder dan 
de positie kabinetschef van een 
staatssekretaris. 

Het onderzoek van Dewachter 
werd uitgevoerd op vijf politieke 
syndikale belangen- en drukkings-
groeperingen, de politieke redak-
teurs, de leden van de ministe
riële kabinetten, alsmede een 

test-cases die in 1967 ons Belgisch 
wereldje beroerden : 1 : de ziek
te- en invaliditeitsverzekering, 
2 : de financiële en fiskale poli
tiek, 3 : de taalpolitiek, 4 : het 
wetenschapsbeleid en de universi
taire expansie en 5 : het school
beleid. 

Op basis van besluitvormings
analyses heeft Dewachter de top 
van de politieke besluitvorming 
als volgt omschreven : de minis
ters, de parlementairen, de ambte
naren-generaal, de leidende figu
ren in de partijen, de leidende 
figuren in de grote patronale en 
reeks personen die niet direkt in 
bovenstaande kategorieën onder 
te brengen zijn, maar in één of 
meer kwesties toch een invloed of 
een zeer verregaande inside-infor
mation kunnen gehad hebben. 

Boeiend bij Dewachter is een 
rangschikking van politici naar 
machtsomvang. Hij geeft de eer
ste dertig namen weer met de 
respektievelijke g e w o g e n fre-
kwentie van vermelding. 

Bij het beoordelen van deze na
men (tabel 1) hoeft de lezer er 
wel degelijk rekening mee te 
houden dat het onderzoek op het 
jaar 1967 betrekking heeft. 

TABEL 1 
Rangschikking van politici naar 
machtsomvang 
politikus vermeldings-

frekwentie 
Lefèvre 282 
Dequae 206 
Houben 199 
Eyskens 157 
Harmei 134 
De Clercq 122 
De Saeger 121 
Ansiaux 119 
Vanaudenhove 113 
Cool 112 
Spinoy 110 
Major 106 
Collard 101 
Leburton 101 
Janne 100 
Van Elslande 96 
Van Houtte 96 
Vanden Boeynants 95 
Larock 88 
Verroken 82 
Dubuisson 78 
Tielemans 76 
Wijnen 76 
Gilson 75 
Henrion 74 
Van Hemelrijck 68 
De Staercke 67 
Van Helshoecht 65 
Baudhuin 58 
De Voghel 52 

Een onderzoek nu, met meer ak-
tuele problemen zou wel een deel 
verschuivingen in deze lijst mee
brengen, al was het maar dat Gas
ton Eyskens een veel hogere 
plaats en frekwentie zou krijgen. 

Alhoewel de lijst onder de am
bitieuze titel : naar machtsom
vang is aangediend mag niets 
doen besluiten tot de stelling dat 
de frekwentievermelding hiervan 

een juiste aanduiding zou zijn ; 
met andere woorden men mag 
niet uit de lijst aflezen dat de 
macht van Theo Lefèvre dubbel 
zo groot geweest is als deze van 
Gaston Eyskens. Hoogstens kun
nen deze cijfers een zeer ruwe 
aanduiding geven van (wat) meer 
en (wat) minder. Het onderzoek 
mikt op de machtshiërarchie van 
posities. En precies zijn Eyskens 
en Lefèvre beide onder meer eer-
ste-minister geweest. 

Verder heeft Dewachter een on
derzoek ingesteld naar de machts
hiërarchie in de Belgische poli

tiek door de positionele omzetting 
van de hiërarchie van personen. 

Tabel 2 toont deze resultaten. 

De regeringskrisis die wij nu 
meemaken projekteren tegen de 
achtergrond van deze tabel is een 
hoogst vermakelijke bezigheid. 

Een bedenking die bij deze stu
die zeker kan gesteld worden, net 
als bij de beslissing tot kameront
binding in het voorbije najaar is 
alleszins de vraag naar de beteke
nis van de term « demokratie » 
in verband met de dagelijkse po
litieke beleidsvoering in ons land. 

TABEL 2 
De machtshiërarchie in de Belgische politiek door oppositionele omzet
ting van de hiërarchie van personen. 
Volgnummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Positie aantal gevallen 
in de 

Eerste minister 
Partijvoorzitter 
Minister 
Leider VBN 
Leider van vakvereniging 
Lid partijleiding 
Politiek redakteur 
Leider van financiële groep 
Parlementslid-verslaggever 
Lid kerkelijke hiërarchie 
Leider van aktiekomitee 
Leider vrije beroepsvereniging 
Kabinetschef van de minister 
Ambtenaar-generaal 
Parlementslid 

ganse lijst 
7 
8 

36 
5 
7 

27 
5 

14 
26 
5 

29 
8 
9 

17 
11 

gemiddelde 
frekwentie 

129 
108 
65 
64 
56 
48 
44 
43 
36 
31 
30 
25 
24 
22 

n 



8 WU • 8-1-72 

**de cvp 

zal veranderen of verdwijnen '* 

In het novembernummer van het maandblad « De Gids op 
Maatschappelijk Gebied » verscheen in de rubriek « kroniek van 
feiten en stromingen » een scherp stukje onder bovenstaande titel. 
Het toont aan dat in CVP-gezinde kringen de verkiezings-upper-
cut van 7 november hard aangekomen is, hoewel men in de kop-
leiding der CVP blijft doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. 
Ter informatie van onze lezers drukken wij het bewuste stukje, 
geschreven door P.H., hieronder integraal af. 

Dikwijls zoekt men zelfbevestiging door zelfs de hardste feiten 
om te buigen in de richting van zijn eigen verlangens en posities 
op diverse fronten. Men beweert dan beredeneerd ontwijkend 
dat alles goed gaat ('tout va tres bien, Madame la Marquise'), al 
schuift de grond onder de voeten weg. Dit is ook weer gebeurd 
na de laatste verkiezingen, waar niet alleen de eigen zelfbevesti
ging telt maar bovendien het masker voor de kiezer. 

Cijfers zijn cijfers : de kiezers hebben de jaren-oude trend naar 
beneden toe van de traditionele partijen bevestigd. Het niet wil
len of durven erkennen van deze trend zal uiteindelijk voor deze 
partijen tot een catastrofe leiden. En daar de christelijke arbei
dersbeweging de CVP steunt past het, naast het kiesgedrag van 
de kiezers, ook het verkiezingsgedrag van deze partij onder de 
loupe te nemen. 

Eerst de cijfers. Wij stellen vast dat de CVP weer eens enkele 
tienduizenden stemmen verliest : 83.272 in het totaal, waarvan 
24.801 in het Vlaamse land, 3.244 in Wallonië en 55.227 in Brussel. 
Dit is sinds 1936 de slechtste uitslag voor de parti j . Toen werden 
202 zetels als volgt verdeeld : 63 voor de katholieken, 23 voor de 
liberalen, 70 voor de socialisten en 37 voor de Vlaamse nationa
listen en rexisten, en ten slotte 9 zetels voor de communisten. 
In 1971 worden de 212 zetels als volgt verdeeld : 67 voor de CVP, 
34 voor de liberalen, 61 voor de socialisten, 24 voor het FDF-RW, 
21 voor de VU en 5 voor de communisten. 

Sinds de Tv/eede Wereldoorlog is de CVP steeds de sterkste in 
de Kamer, maar deze positie zwakt angstwekkend af. In 1946 
kreeg zij 42,53 % van de geldige stemmen, in 1950 beleefde zij 
een peil met 47,68 % (koningskwestie), in 1958 had zij nog succes 
met 46,69 % (schoolkwestie), en vanaf 1961 ging het in dalende 
lijn (taalkwestie) van 41,45 % over 34,48 % en 31,73 % (1968) 
tot 30 7c (1971). 

Deze verkiezingen betekenden dus nogmaals tienduizenden 
stemmen verlies. De CVP wint in slechts 3 Vlaamse arrondisse
menten, nl. Antwerpen, Brugge en St.-Niklaas en verliest in 13 
arrondissementen. In Wallonië verliest zij in 9 arrondissementen 
en wint in 4 : Zinnik, Charleroi, Luik, Nijvel. De verliezen van 
meer dan 2 % kent de CVP in Brussel, Kortrijk, Dendermonde, 
Hasselt, Tongeren-Maaseik, leper, Gent-Eeklo. 

Voor de Kamer betekent dit in absolute cijfers een verlies van 
6.603 stemmen in Tongeren-Maaseik, 1.470 in Hasselt, 7.308 in Den
dermonde, 29.197 in Gent-Eeklo, 3.101 in leper, 952 in Kortrijk en 
55.227 in Brussel. 

De laatste regering heeft hard gewerkt : een fundamentele 
aanpak van communautaire en sociaal-economische problemen, 
staat op haar palmares. Het Parlement werd ontbonden, en de 
regering regeerde voort met blinkend blazoen. Toch neemt de 
afbrokkeling toe, in Vlaanderen nog ten gunste van PVV, VU en 
de vage blanco (ongeldig) afwezigheidsrubriek die nog in aanta) 
stijgt. 

De grootste fout die CVP-mandatarissen (de verkozenen wel te 
verstaan )en CVP-kringen momenteel begaan is de zelf overschat
tende blindheid voor dit verlies. Want indien de CVP nog ooit 
een vei'betering van het stemmenaantal kon behalen, moest het 

nu met Eyskens gebeurd zijn. Welnu, de parti j houdt nog niet 
eens stand, zij verliest. Weliswaar moet men rekening houden 
met het geringe verlies dat een regeringspartij bijna altijd op
loopt. Maar nogmaals, dit verlies van de CVP, en de traditionele 
partijen in het algemeen, is de bevestiging van een afbrokkelings^ 
trend, die de laatste tien jaren honderdduizenden stemmen kostte. 

Het getuigt van een zalvend cynisme ofwel van een onverschil ' 
lige onwilligheid de afbrokkeling van de partij niet onder ogen 
te zien. 

Deze fout begaan de politici die zeggen of denken dat alles goed 
gaat met de CVP, dat de partij stand houdt, de sterkste part i j 
van het land zal blijven en een ware volkspartij is. Ook nu weer 
zullen deze mensen beweren dat deze parti j slechts 1,7 % van de 
stemmen verloren heeft, zoals ze in 1968 en 1965 en 1961 het ver
hes nog gering achtten « gezien de politieke toestand ». Zo zul
len deze misleidende geruststellers ook het verlies in 1975, 1979 
en 1983 gring achten « gezien de politieke toestand ». De evolutie 
zal niet gewijzigd worden, indien de partij niets doet aan de 
middelmatigheid en burgerlijke, volksvreemde geest waardoor 
zij zich schuldig maakt aan haar eigen ondergang. Opnieuw zullen 
dan honderdduizenden stemmen verloren gaan zoals de laatste 
tien jaar, en wie dan nog een zetel verovert, zal nog zeggen dat 
het goed gaat. 

De leiding, de uitbouw en de werking van de CVP bereiken 
hun doel niet : zij zijn niet in staat de doorsnee burger ook maar 
in de geringste mate aan te spreken. Deze wordt op geen enkele 
wijze bereikt, laat staan bezield. Volksvertegenwoordigers en sena
toren zijn op vele plaatsen in ons land onbekende wezens, wier 
naam men wel eens sporadisch in de regionale bladzijden van 
een krant terugvindt. Ten slotte zijn er dan enkele populaire kop
stukken die (met veel publiciteit en dienstbetoon) enkele dui
zenden stemmen in de wacht slepen. De partij staat te ver van 
haar kiezers, zij activeert haar kiezers niet en in haar binnen-
kamerse activiteiten (vooral in verkiezingsperiodes) vervalt zij 
in duistere verwikkelingen, die de kiezer afschrikken. De apathie 
is geen wonder in deze toestand. 

Daarom moet gestreefd worden naar een volksverbonden part i j 
met een stevige regionale uitbouw, waar de kiezers actief betrok
ken worden bij politieke activiteiten zoals debatten, voorlich
tingsvergaderingen en -geschriften, persoonlijke contacten en 
steun aan actieve groepen. Ook de partijleiding zal hier wijzer 
mee worden, want nog al te veel wordt in de CVP gekeken door 
een « vrije beroepen »-bril. Het verlies van de CVP duidt erop 
dat zij voor de gewone burger niet meer geloofwaardig is. In 
het zichzelf geloofwaardig maken door van een bureaucratische 
partij opnieuw een volksverbonden partij te worden ligt nu haar 
opdracht. 

Volksverbonden kan de CVP alleen maar worden zo zij het volk 
aanspreekt en zich laat aanspreken door het volk. Zij moet de 
verzuchtingen van de arbeidende mens omzetten in beleidster-
men en oplossingen brengen voor zijn problemen. Deze openheid 
en daadwerkelijke wil tot progressieve hervormingen ontbreekt. 
Men bedrijft de politiek van de middelmatigheid, zich beroepend 
op het algemeen welzijn, dat begrepen wordt als grootste gemene 
deler van alle machtige groepen, groepjes en individuen in de 
christelijke samenleving. Men bedrijft geen progressieve poli
tiek voor de arbeidende mens, uitgaande van zijn onrechtvaar
dige afhankelijkheidssituatie en strevend naar zijn volwaardige 
betrokkenheid als fundament voor een nieuwe, democratische 
samenleving. Slechts wanneer de CVP dit inziet en daar de con
sequenties uit trekt, wordt zij bij de « gewone man » geloof
waardig. 

P.H. 
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De Volksunie is door haar bewust 
kiezerskorps in haar bestaansreden be
vestigd en werd door 80.000 nieuwe kie
zers gekozen als politieke formatie voor 
de komende jaren. Zij verwachten een 
politieke inbreng in het beleid van he t 
land, zij het dan vanuit een oppositie
houding. 

De VU is er nodig volgens 19 % van 
de Vlaamse kiezers en voor 13,57 % kie
zers uit de Vlaamse arrondissementen 
van de 5 provincies (Brussel inbegre
pen) . Zij moet haar funktie van kri
tische part i j in het unitaire establish
ment demokratisch verder spelen. De 
VU vroeg aan de bevolking « verster
king van haar minderheidspositie ». Zij 
heeft de versterking gekregen. Maar op 
een ander terrein dan het cijferaantai 
laat vermoeden.. . 

Uit kontakten met clifers en mensen 
na de verkieiingen 

De Volksunie wordt gedragen door 
een « andere gezindheid » dan het klas
sieke kiezerskorps (« vee » is niet op de 
goede plaats in deze rustige bedenking) . 
Ik verduidelijk. 

t De VU groeit uit naar een vol
waardige gesprekspartner in het 
politiek beleid van dit land. De 

TV-debatten en de paneelgesprekken 
voor de verkiezingen hebben ons het 
gelaat getoond van VU-leiders die niet 
onmondig en niet onverstandig mee
pra ten over de opties m de politiek van 
ons land. Deze groei naar volwaardig
heid roept vanzelf een vergelijking op 
die wel typerend is : zoals een jongen 
van 19 jaar aardig kan meepraten met 
een 25- of 38-jarige en zeker met een 
15-jarige (leeftijd = kiezersprocent van 
de part i jen in Vlaanderen), zo is de VU 
in een gunstige verantwoordelijkheids-
positie gekomen. Ouderen kunnen me
nen dat de volle verantwoordelijkheids
zin nog ontbreekt. 
Het is een feit (nooit in cijfers kontro-
leerbaar) : er zijn werkeli jk veel jonge 
kiezers voor de VU. Meer zelfs. De 
langzame vooruitgang s teunt op de ge
leidelijke groei van de nieuwe kiesge
rechtigden. 
Eerste konklusie : de VU ver t rouwt op 
de jongeren en hoopt op de toekomst ; 
de VU wordt verwacht als de partij-die-
komt, tenminste in een vernieuwde 
staatsgemeenschap. 
De klassieke part i jen kunnen slechts 
vechten voor het behoud van de oudste 
bevolking die werkeli jk moet gediend 
worden. Het ware een politieke dwaas
heid daar geen rekening mee te houden. 
Zo zullen de drie part i jen moeten door
gaan met de verzorging van dia bijna 
2.000.000 oudere kiezers. Zij kunnen dan 
ook min of meer rekenen op de dank
bare gedraging voor de tegemoetkomin
gen die de 3e leeftijd langs mutual i te i t 
en sociaal dienstbetoon mocht onder
vinden. Elektoraal s taan zij nog op 
vaste voet. 

2 De VU is een populaire parti j die 
« vrije » kiezers aantrekt . « v n j » 
van opiniedruk. 

De unitaire part i jen hebben hun be-
invloedingsmedium in hun eigen pers. 
Dag na dag worden de lezers ver t rouwd 
gemaakt de zgn realisaties van hun po
li t ieke part i j . Elk van de 3 part i jen 
wordt door een of ander dagblad « ge
diend ». Slechts de VU wordt door geen 
enkel concern gesteund. Integendeel, de 
Vlaamse persmedia geven niet alleen 
willekeurige informatie over de VU, 
m a a r nemen de part i j onder een ver
draaiende loupe. Testproef : lees de ver
slagen over een VU-interpeUatie in de 
Kamers langs de diverse dagbladen en 
vergelijk met het letterlijk verslag in 
het weekblad « Wij ». Verrijkend. De 
gesproken media mochten in de elek-
torale periode een dubbele zendtijd ver
lenen aan de zeer grote parti jen — lees 
« regeringspart i jen ». Daar kregen de 
sociale, ekonomische, financiële, kom-
munautai re , buitenlandse realisaties en 
programmaties van de CVP en BSP een 
supplementaire kans voor opiniëring. 
Wie zei ook weer dat de bevolking 
slecht was voorgelicht ? 

De tekst die wij op deze pagina afdrukken werd ons toegestuurd door 
een groep Brusselse afgestudeerden. Kritisch ingestelde mensen die na 
de verkiezingen onder mekaar van gedachten wisselden over cijfers, 
feiten en mensen. Deze tekst is de neerslag van deze gedachtenwisse-
ling. 

De VU mocht als « snipperparti j » — 
lees geregeerde parti j — ook meespelen 
met haar taairancunes. . . 
Als de VU 572.000 volwassen kiezers uit 
deze « mentaliteitsbezoedeling '> weet 
weg te halen, dan bewijst zij een dienst 
aan de mentale gezondmaking van de 
Vlaamse mens heden ten dage. 
Tweede konklusie : Wie de wetenschap
pelijke bevindingen over de opin'edi-uk 
door de persmedia kent, vraagt zich 
verwonderd af hoe het « fenomeen VU » 
mogelijk is. Of is het toch waar dat de 
mensen van nu zich niet meer zo mas
saal laten manipuleren "> 

3 Een derde aspekt van de « eigen 
gezindheid » bij de VU-kiezer ligt 
op het domein van de kommerciali-

satie. De regerende part i jen mogen op 
nationaal en regionaal, op administra
tief en sociaal-ekonomisch gebied be
paalde voordelen (lees benoemingen) 
aanbieden aan mensen met een rode, 
gele of blauwe part i jkaart . In handels
waarde uitgedrukt, kunnen de unitaire 
part i jen elektorale beleggingen doen 
door hun benoemingspolitiek met de 
gewenste financiële en andere voorde
len. 
De VU-mandatarissen kunnen de koek, 
die ze nochtans zelf mét hun kiezers 
uit de belastingsoven hebben gehaald, 
niet helpen verdelen. De VU behoort 
niet tot de nationale partijen, alhoewel 
zij als « nationalistische » part i j wordt 
gezien. 
De VU moet haar diensbetoon beperken 
tot vrije dienstverlening. Er zijn geen 
« betaalde diensten » zoals in de mutua
liteiten en in de vakbonden. De VU-ge-
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zindheid moet overal verborgen bhjven 
m het gekommercialiseerd apparaat. 
Wie als VU-gezinde naar de top wil 
(zelfs met bekwaamheid) — denk aan 
bankwezen, industrie, ondernemingen, 
enz., allemaal gecentraliseerd te Brussel 
— moet in dit demokratisch land ver
zwijgen wat anderen publiek mogen be
lijden. Hij moet doen alsof hij tot het 
« milieu » behoort.. . 
De VU heeft haar « eigen gezindheid » 
ui tgedrukt op het kommerciële vlak bij 
de laatste verkiezingskampanje. Zij 
moest de gelden uit de zakken halen 
van de eenvoudige Vlaamse mens (uit 
de armste arrondissementen van het 
land !). Met die sommen ( 100 - 500 -
1000 - 20 fr. : zie inschrijvingslijst van 
« Wij ») moest zij de strijd aanbinden 
tegen de zeer « volkse » (?) part i j van 
de VDB en Ch. De Pauw (10.000 - 100.000 
- 1.000.000 fr voor de show) ; tegen de 
« arbeiders » (?) part i j van Simonet en 
de 50 grote trusts ; tegen de « vooruit
gaande » (?) part i j van Van Audenhove-
Descamps en het kapitaal van de frans-
talige industriëlen in Vlaanderen en 
Brusse l ; tegen de miljoenen-toelage van 
« l 'expansion frangaise » van Pompidou 
in de wedloop naar de Franse hegemo
nie in de EEG. 
Gelukkig kan de VU op de geheime 
steun rekenen van een zich ontwikke
lende Vlaamse hogere klasse. 
Derde konklusie : lijkt eerder negatief : 
de VU kan de welvaartswedloop niet 
aan met de klassieke partijen. Het ka
pitaal leeft niet in haar middens. Maar 
deze onmacht lijkt juist de kracht te 
zijn om 572.000 kiezers bewust naar een 
nieuwe machtsverdeling te doen stem
men in dit zgn. onverdeelde land. 

4 En wat tenslotte te denken van de 
kiezers die niet of foutief hebben 
gekozen ? Het procent is opvallend: 

17 7o (tegen 6,81 % in 1968) namelijk 
1.073.296 ! De pers in Vlaanderen en 
Brussel interpreteert deze hoge blanco
stemming zeer gevarieerd. Op één punt 
is er overeenkomst : een malaise in het 
« burgervertrouwen ». 
Elektorale slogans als « Vertrouwen ! 
Zeker is zeker ! » waren te zeer op de 
eigen politieke angst berekend. 
Er is burgerlijk wantrouwen ! De men
sen vragen zich af waarom ze nog zou
den een stem uitbrengen voor politieke 
part i jen of kandidaten die duidelijk on
machtig staan tav een bijna-strukturele 
onwettelijkheid in dit establishment. 
In de publieke opinie leeft het uitge
sproken of latente besef dat in dit land 
« alles » kan. Voorbeelden die boven 
komen : woorden die gisteren « njet » 
klonken (denk aan Hertoginnedal) wor
den vandaag « ja » ; wetsovertreding in 
het taalgebruik te Brussel kan, als het 
maar doorgedrukt wordt, dan staat Cap-
puyns machteloos ; Nols kan de tellings-
formulieren ongestraft doen verdwij
nen van een ganse gemeente Schaar

beek, terwijl Soens omwille van de 
wettelijkheid bijna met het Hof van 
Straatsburg in aanmerking kwam. 
Deze interpretat ie over het wantrouwen 
(aan te vullen met feiten uit alle do
meinen van ons burgerlijk leven in dit 
land) is studiemateriaal voor sociologen. 
Theoretisch zou het burger-wantrouwen 
tav de regerende partijen zich kunnen 
ombuigen naar een voorlopig vertrou
wen in een andere parti j bv. naar de 
VU in Vlaanderen en Brussel. Want 
vele geloven dat het land nog moet ge
leid worden. 

Maar praktisch wordt dit kontakt met 
de VU door een psychologische muur 
onmogelijk gemaakt. De 3 traditioriele 
partijen (juister : de hoofdfiguren uit 
de parti jen) hebben het odium rond de 
VU met het etiket « zwart » reeds! 26 
jaar in stand kunnen houden. Iets enig 
in Europa ! En wat denken van het zgn 
katoliek beleid gedurende al die jaren, 
rekening houdend met de humane en 
sociale weerslag van Vlaamse « mens » ? 
Een massa mensen in Vlaanderen en 
zeker in Brussel zijn van mening : lie
ver niet s temmen dan stemmen voor de 
VU. Dat imago over de VU wordt wel 
niet meer getekend in de publieke me
dia (pers en TV), maar het wordt le
vend gehouden door de leidende figu
ren uit de drie moreel-kleine parti jen. 
In de elektorale strijd wordt het zwart-
zijn nog steeds als goedkoop aanvals
wapen gebruikt om VU-kandidaten, die 
er niets mee te maken hebben, toch 
maar met een vuile lucht te omgeven. 
De vierde konklusie is bescheiden, maar 
reëel : Onder de 1.073.296 stemgerechtig
de kiezers zijn er ongetwijfeld in Vlaan
deren en Brussel, de helft die zich psy
chologisch geremd voelen, mede door 
de druk van bepaalde milieu's, om voor 
de VU te stemmen. 

De evolutie moet waar maken wat door 
kleurpolitiekers wordt voorgelogen nl . 
dat de VU geen verleden parti j is, maar 
een toekomstpartij , bezig met de Vlaam
se problematiek van vandaag. De VU-
leiding staat voor een zware verant
woordelijkheid, vooral mandatarissen 
die inderdaad de nasleep van een verle
den moeten helpen uitwissen. 

algemeen besluit 
De bewuste keuze van vele Vlaamse 
kiezers voor de Volksunie is een kwestie 
van tijd voor de bevrijding van de ge
wone Vlaamse mens uit de opiniedruk 
en psychologische rem ; een kwestie 
van tijd om de ontvoogding uit de men
tale en humane onrechtvaardigheid on
gedaan te maken. 
De massale bewustwording moet groei
en, maar niet altijd rechtlijning. 
De parti j van de Volksunie die dit alles 
moet opvangen, zal op haar hoede moe
ten zijn, vooral binnen haar eigen ran
gen. 
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deze week in de wereld 
deAA^ereld 

1971: jaar van normalisering 
(Argos) Achteraf bezien was 

1971 niet rampspoediger dan 
om het even welk ander jaar. 
Vrede is toch al lang sinon^em 
geworden voor de oorlog aon-
der atoombommen. En die ziin, 
gelukkig maar, ook in '71 niet 
gevallen. Maar de ongezellige 
verhouding — hoe groter de be
kommernis om onze beseba-
ving, hoe meer miljarden aan 
bewapening worden besteed — 
bleef ook in '71 verder gehand-
handhaafd. Er is wat gewapen
de konflikten betreft — van 
oorlogen kon nauwelijks spra
ke zijn — een betrekkelijke 
stabiliteit ontstaan. Dit is al 
KO sedert Korea (1950). En die 
omstandigheid — met een beet
je ironie zou men ze « verheu
gend » kunnen noemen — heb
ben wij dan nog te danken aan 
het bestaan van kernwapens. 
De vermetele die het toch wa
gen zou op de atoomknop te 
drukken beseft blijkbaar dat 
hij, als tweede in een noodlot
tige reeks, die bom op zijn 
eigen kanis zou terechtkrijgen. 

Die beschouwing geldt al
vast voor het beschaafde, ont
wikkelde Westen. Binnen die 
geografische omschrijving heeft 
ze ook in '71 gunstig op de po
litieke en diplomatieke situatie 
ingewerkt. Die stabiliteit werd 
immers al merkbaar rond het 
Duitse vraagstuk en zijn Ber-
lijnse implikaties. De Duitse 
verdragen met Polen en SU en 
het Viermogendheden-akkoord 
over Berlijn (gevolgd door een 
officiële verzoening op inter-
duits vlak) zijn toch gebaseerd 
op de definitieve verdeling van 
Duitsland .. en op het besef dat 
géén vredesverdrag ooit de 
Duitse eenheid kan herstellen. 
Er bestaat, als men van de wer
kelijkheid vertrekt geen ander 
vooruitzicht dan de bevestiging 
van die verdeling. Toen de gro
te vier hun akkoord over de 
voormalige Duitse hoofdstad 
hebben geparafeerd hebben ze 
voorzeker de onontkoombaar
heid van hun beslissing beseft. 
Ook hier heeft de sussende aan
wezigheid van de kernwapens 
zijn rolletje gespeeld. 

Maar aan de periferie van 
het wereldgebeuren, in de Der
de Wereld van jonge, onvol
wassen staten, is de vrede om 
diverse redenen een schamele 
verwachting gebleven. In de 
Derde Wereld is de oorlog nog 
altijd het aangewezen middel 
om de tegenstander tot inkeer 
en kapitulatie te bewegen. Dit 
heeft India's Indira Ghandhi 
recentelijk nog bewezen. Waar 
de super-mogendheden niet 
rechtstreeks geëngageerd zijn 
blijft de oorlog dreigend, haast 
bestendig aanwezig. De Derde 
Wereld zal zich dus ook in 1972 
de weelde van zijn oorlogjes 
kunnen veroorloven te meer 
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Chinas Mao • ook in 72 de 
grote vedette ' 

Moedjiboer Rahman : de ziel 
van de bevrijding... 

dat het haar, door de bereid
willigheid van onverantwoorde
lijke bewapeningsprofiteurs in 
het Westen niet aan wapens 
ontbreekt. Zo zal de ontwikke
lingswereld ook in 1972 het in
ternationale zorgenkind blij
ven. Dit is trouwens volkomen 
begrijpelijk. Die jonge staten 
zitten vaak geprangd binnen 
willekeurige grenzen waarbin
nen heterogene bevolkingsgroe
pen geregeld de krijgstrom roe
ren, hierbij nog aangevoerd 
door onbeholpen leiders. Die 
staten zijn nog niet aan konso-
lidatie toe, waarvoor ook het 
avondland (vier eeuwen lang) 
met bloed heeft betaald. Voor
zeker zou de ontwikkelingswe
reld enorm veel kunnen leren 
uit de « bittere » Europese er
varing. Maar dat doet ze niet. 
Zeer waarschijnlijk zullen de 
gevolgen van de dekolonizatie 
nog veel bloed en tranen, ellen
de en pauperisme vergen. Die 
landen hangen vertwijfeld tus
sen traditie en moderne bestre-
vingen. Daar leiden « ideologie-
en », vreemdsoortig met triba
lisme en animistische mites 
doorkruist, een oppermachtig, 
onaangetast bestaan, waardoor 
hun zin voor het onmiddellijk 
haalbare wordt versmacht. En 
dan maar wapens leveren aan 
die onstuimige wereld ! Alsof 
ze niets anders te doen hebben 
besteden die ontwikkelingslan
den zelf bijna de helft van hun 
begrotingen aan militaire be
hoeften... omdat ze voortdu
rend onder interne bedreigin
gen leven. Allicht heeft het 
Westen gewoon geen andere 
keuze dan de ontwikkelingswe
reld zijn eigen keuze te laten, 
mklusief het recht dezelfde, 
domme fouten te begaan die 
het zelf in een niet zo ver ver
leden beging. Een « tragische » 
vaststelling waaruit we slot
sommen kunnen trekken • ook 
in 1972 zal de vrede in het 
Westen niet onherstelbaar wor
den bedreigd. Maar m de ont
wikkelingswereld zullen wel 
weer afgehakte hoofden, uitge
sneden levers en verhakkei de 
kinderlijkjes als oorlosstrofee-
en rondgaan. 

Terugblikkend op het voor
bije jaar komen de internatio
nale kommentatoren alsmaar 
terug op de doorbraak van de 
driehoek Washington-Pekmg-
Moskou. Nixon's beslissmc ;n 
februari e.k. naar Peking (ia-
ter ook naar Moskou) te gaan, 
staat hoog op de lijst van de 
aangekondigde politieke ver
rassingen. Inmiddels heeft de 
wereld een andere verrassmg 
nog maar half verteerd de 
Amerikaanse maatregel waar
door de inwisselbaarheid van 
de dollar tegen goud wordt 
stopgezet. Sindsdien is een stro
ming losgebroken die heel wat 
gezellige Westerse verworven
heden heeft weggespoeld. Rood 
China werd m de UNO opgeno
men, Taiwan werd huistoe ge
stuurd en Amerikaanse senato

ren schortten de traditionele 
hulp aan het buitenland af. 
Hierbij kwam dan nog India's 
bevrijding van Bangla Desj, 
door de Russen gesteund, on
danks Chmees-Amenkaans pro
test. 

Na zijn veto stond de Sovjet
unie, diplomatiek bezien, een 
beetje vereenzaamd in de in
ternationale drop. Wel had 
Moskou (zoals Peking) nog al
tijd zijn afspraakje met de 
Amerikaanse president, maar 
toen Jakov Malik in de UNO-
Veiligheidsraad zijn veto door
drukte tegen de Chinees-Ame-
rikaanse ontwerp-resolutie voor 
een staakt-het-vuren in Pakis
tan, geloofde men vast dat de 
SU het stiefkind van de drie
hoeksopstelling zou worden. 
Achteraf is gebleken dat die 
driehoekspolitiek voor Moskou 
terreinwinst betekende in de 
niet gebonden wereld van het 
Subcontinent. Eigenlijk heeft 
de SU, ondanks tijdelijke te
genslagen m de Arabische we
reld (anti-kommunistische pro
cessen in Kaï'iro, anti-kommu
nistische repressailles in Khar-
toen enz.) zowat overal vooruit
gang geboekt, terwijl de VSA 
door hun « monetaire » maatre
gelen zowat overal aan invloed 
gingen verliezen. In Japan bv. 
kraakte Nixons beslissing die 
fraktie die het hardst op sa
menwerking met de VSA was 
gesteld ! Wel heeft Nixon door 
zijn historische verklaringen 
van 15 augustus '71 onvrijwillig 
bijgedragen tot Groot-Brittan-
lë's toetreding tot Europa, maar 
hier spelen sterk neutralisti-
sche onderstromingen die Was
hington niet welgevallig kun
nen zijn. Anderzijds mag men 
aannemen dat de opneming van 
China in de UNO de samen
werking van niet-kommunis-
tische landen met de VSA losser 
heeft gemaakt. Dit geldt voor
zeker voor de kleine, tot dus
ver pro-westerse Aziatische sta
ten die nu op hun beurt meer 
neutrale voorkeuren gaan koes
teren. Aan die ontwikkeling 
kan men de bedenking vastkno
pen dat de ideologische gebon
denheid ( of wat hiervoor door-

• Egypte heft het 20 jaar oude 
verbod van verkoop van Isra
ëlische boeken op. 
• In een vraaggesprek met de 
CBS-televisieketting acht pre
sident Nixon voortzetting van 
de bombardementen op Noord-
Vietnam mogelijk, terwijl de 
terugtrekking van de Ameri-
kaanse troepen afhangt van een 
regeling van het vraagstuk der 
Amerikaanse krijgsgevangenen. 
Hanoi noemt deze uitleg een 
« fabeltje ». Amer'ka zal geen 
diplomatieke betrekkingen met 
Peking aanknopen. 
• Deense koning Frederik na 
hartaanval opgenomen in een 
ziekenhuis. 
• Minstens 60 gewonden (w.o. 
8 zwaar) bij bomaanslag op 
grootwarenhuis te Belfast. Bij 
inval in een club arresteert het 
Britse bezettingsleger vier 
IRA-officieren van middelhoge 
rang. 
• Maurice Chevalier op 83-ja-
rige leeftijd overleden : met 
zijn heengaan wordt een tijd
perk afgesloten. 
B Premier Buttho van West-
Pakistan nationaliseert de be
langrijkste industrieën en vor
dert de rijken op, hun in het 
buitenland gedeponeerde gel
den in eigen land te investeren. 
Hij kondigt meteen de vrijla
ting van Sjeik Moedjiboer Rah
man aan, zonder enige voor
waarde « doch in de hoop dat 
de sjeik voor een soepel Pakis-
taans federalisme zal ijveren ». 
• President Soeharto van In
donesië kondigt amnestie af 
voor « politieke gevangenen 
van categorie C ». Het zou hier 
evenwel slechts om zesduizend 
personen gaan « tegen wie geen 
bewijs van samenzwering te
gen de staat kan ingebracht 
worden ». 
• Noord-Ierland zet het nieu
we jaar in met schietpartijen 
en gewonden. In 1971 werden 
162 personen door IRA-bomaan
slagen gedood. 
• Rustig nieuwjaar in Zuid-
Vietnam doch zware Ameri
kaanse luchtaanvallen op Ho 
Shi Minh-route in Laos. 
• Terwijl Israëlische promi
nenten 1972 een gunstig jaar 
voor de vredeskansen achten 
acht het Amerikaans staatsde-
partement de hervatting van 

levering van Phantomgevechts-
vliegtuigen «hoogst waarschijn
lijk ». In de drie hoofdsteden 
van de Federatie der Arabische 
Republieken wordt intussen tij
dens plechtigheden de nieuwe 
federatievlag (rood-wit-zwart) 
gehesen. 
• Engeland weigert in te gaan 
op de eisen van Malta's pre
mier, om een hoger huurgeld 
voor de Britse basis te betalen. 
Londen kondigt integendeel 
het vertrek van drieduizend 
militairen en hun gezinnen (in 
totaal 7000 personen) aan. Ze 
zullen ondergeracht worden op 
een ander Nato-basis in Italië 
of op Sicilië. Premier Dom 
Mintoff geeft de Britten veer
tien dagen uitstel tot vertrek, 
over welke termijn men te Lon
den de schouders ophaalt. Men 
acht er 3 maanden onontbeer
lijk om de basis behoorlijk te 
ontruimen. Mintoff vraagt Li
bië om steun doch schijnt niet 
te verkrijgen wat hij wenst. 
Libië zelf nationaliseert Britse 
oliemaatschappijen. 

• Bij presidentieel dekreet 
verliezen de maharadja's van 
India hun bevoorrechte positie. 
Reeds in september 1970 had 
premier Ghandhi deze voor
rechten ingetrokken, doch het 
Indias Hooggerechtshof ver
klaarde het besluit ongrond
wettelijk. Nadien keurden bei
de Kamers het besluit met gro
te meerderheid goed. 

• Negen gedetineerde politieke 
gevangenen van het concentra
tiekamp Mordovia, Sovjet-Unie, 
slagen er in een dokument bui
ten te smokkelen ; het betreft 
een schrijnend verzoekschrift 
aan het Internationale Rode 
Kruis. 
• Per 1 januari werd de staat 
van beleg voor twee derden 
van het Grieks grondgebied op
geheven. Athene, Piraeus en 
Saloniki blijven echter onder 
militair bestuur. 
• Belgische monumenten te 
Kinsjasa worden naar het mu
seum verwezen, de provincie 
Katanga zal voortaan « Shaba » 
(koper in het Swahili) heten. 
• Groot-Brittanië stelt zijn ve
to in de UNO-Veiligheidsraad 
tegen een resolutie, die het on
langs tussen Londen en Rhode-
sië afgesloten akkoord afwees. 

gaat) in 1971 harde klappen 
heeft gekregen. In de VSA ta
kelde het kruistocht-achtig an-
ti-kommunisme tegen Rusland 
en China verder af. Die evolu
tie werd trouwens begunstigd 
door de deseskalatie van de 
Amerikaanse oorlog in Viet-

Muhammed Yunus, de Oostpakistaanse guerillaleider, van uit een 
hoorn neergeschoten. Is het al herinnering geworden ? 

nam. Al die omstandigheden 
hebben de weg geopend op een 
meer buigzame, pragmatische 
politiek waarbij de nabijheid 
van grenzen zwaarder gaat 
doorwegen dan ideologische 
overwegingen. 

Nu de illusoire teorie van de 
twee China's voorgoed dood is 
lijkt de volksrepubliek China 
ook in 1972 de vedette te wor
den. In de UNO heeft zijn am
bassadeur bewezen dat hij alle 
knepen en listen van de bipo
laire groten kent. Tegenover 
die Chinese opvlucht staat dan 
het verbleken van Amerika's 
image in de wereld. Men 
spreekt daar steevast van disen
gagement, van isolationisme. In 
de « New York Times » heeft 
Cyrus Sulzberger die nieuwe 
ontwikkeling afgedaan met een 
melancholische verwijzing naar 
de Amerikaanse militaire song: 
The old allies fade away (de 
oude verbondenen verdwijnen 
in de mist). En inderdaad : 
Amerika is voor Europa niet 
langer de heilige koe, nog min
der de spreekwoordelijke melk
koe. Amerika is een normale 
bondgenoot geworden, even on
betrouwbaar als normale bond
genoten plegen te zijn. Voor 
Europa kwam die volkomen 
nieuwe konfrontatie 'met een 
kompleet nieuwe Amerikaanse 
werkelijkheid) hard aan. De 
ekonomische eenheid van Old 
Europe (bezegeld door de xar-
ticipatie van Groot-Brittannië) 
blijft een zwakke plek. W^nt 
ook dit is een waarhefd voor 
1972 : Europa zal nooit werke
lijkheid worden zolang het al
leen maar een ekonomische ge
meenschap is... in het illusoir 
besef dat de politieke integratie 
vanzelf wel volgen zal. Het 
wordt tijd dat Europa ook poli
tieke gestalte krijgt... wil het 
duurzaam overeind blijven aan 
de periferie van een voorlopig 
nog niet afgewerkte driehoek. 
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speciale psychiatrische instellingen 

Sinds enkele jaren worden contestanten in de Sovjet-TJnie niet 
meer gedeporteerd naar Siberië of opc^sloten in koncentratie-
kampen. Ze worden eenvoudig « geestesgestoord » verklaard en 
« opgenomen » in psychiatrische klinieken « ter behandeling van 
hun ziekte » zoals dat eufemistisch heet. 

Uit een bulletin van Russische immigranten in ons land v'erne-
men we o.a. dat in 1965 te Djenopetrovsk een speciale psychia
trische instelling werd geopend, gevestigd in de gebouwen van 
een voormalige gevangenis (sic). Het regime dat er aan de « pa
tiënten » wordt opgedrongen g'elijkt op dat van de gelijkaardige 
instellingen te Leningrad, te Kazan en elders. Dit ziekenhuis 
bestaat uit 10 afdelingen, waarin ca 900 « patiënten » behandeld 
worden. De grote helft ervan bestaat uit politieke geïnterneerden 
aan wie een gedwongen psychiatrisch'e behandeling werd opge
legd, ook al is het merendeel ervan zo normaal als het maar kan. 
Ze worden er samen behandeld met geestesgestoorden van ge
meen recht, in overbevolkte cellen (12 per cel, waar slechts plaats 
voor 4 is voorzien, 30 m zalen waar slechts ruimte voor 12 man 
tü'erd voorzien). 

De meeste namen van deze « politieke zieken » worden niet 
bekend gemaakt. Toch slagen af en toe enkele geïnterneerden er 
in een boodschap naar buiten te smokkelen. Een d'ezer boodschap
pen eindigde met volgende zin : « Men kan zich nauwelijks voor
stellen welk een marteling een dergelijke behandeling betekent, 
een onbepaald verblijf van gezonde m>ensen van geest temidden 
echte gekken ». 

Na de lichamelijke vernedering, de fysische uitputting, de her
senspoeling, thans de « psychiatrische behandeling » : er is in de 
repressiemetodes van de Sovjet-Unie inderdaad een streven naar 
e'en « hoger peil » te bespeuren. 

zuid-afrika 

Te Nongoma, hoofdplaats van Zoeloeland werd prins Zwelithini 
Goodwill ka Cyprian Rhekuzulu officieel uitgeroepen tot opper
hoofd van de Zoeloes. Zoeloeland zou, volgens de toespraken, ge
houden ti]dens de installatieplechtigheid, tot een volwaardige 
moderne, zelfbesturende natie moeten uitgroeien, in het kad'er 
van de Zuidafrikaanse republiek. 

Deze republiek stuurde inmiddels een zeer talrijke afvaardiging 
naar Europa om er de mogelijkheid te onderzoeken van een asso
ciatie met de EEG, nu de toetreding van Groot-Brittannië virtWeel 
aan de orde is gesteld, vermits deze toetreding haar weerslag zal 
hebben op de handelspolitiek van Zuid-Afrika. 

eurocheque en posttarieven 

Vier EEG-landen (Benelux en de Bondsrepubliek) zijn zinnens 
een eurocheque te introduceren, dit is een gegarandeerd'e betaal
cheque die in de vier landen als betaalmiddel kan worden ge
bruikt in winkels, restaurants en hotels. De Europese Commissie 
heeft reeds de wens uitgedrukt, dit systeem tot andere Europes'e 
landen uit te breiden. Ook is een Europese posttariefharmonisa-
tie in de maak, waarbij dient aangestipt dat de administratie van 
de posterijen volledig voor haar budgetair evenwicht zou verant
woordelijk gesteld worden. Dit laatste houdt o.m. de afschaffing 
van de portvrijdom voor officiële di'ensten in (dat wordt o.m. 
toeldra in België zo). 

lied van de dood 

In de Bondsrepubliek worden momenteel o.a. in Duisburg ach
terhoedegevechten geleverd tussen het stadsbestuur en het Veba-
concern dat er een reuzegroot petrochemisch bedrijf wil oprichVen 
vlakbij de stad. Nog in 1966 had de Landsregering van Rijnland-
Westfalen het gebied als « functioneel belangrijke groene zone » 
aangewezen, doch kort daarop reeds werd in de Landdag gezegd 
dat er geen andere vestigingsplaats voor de industrie in kwesti'e 
mogelijk was. De waarheid was dat het concern de grond had 
kunnen kopen voor een appel en een ei en dat er voldoende spoel
water aanwezig was (dus voldoende hoeveelheid water om be
vuild te worden). Een andere vestigingsplaats zou volg'ens Veba 
100 miljoen Mark meer gekost hebben. Er is nu een persoonlijke 
strijd ontstaan tussen Veba-kapitein Kemper en « Oberstadtdirek-
tor » Caumann, welke laatste zich tegen de vestiging hardnekkig 
verzette. Het Duisburgse verzet tegen Veba had dan toch r^eds 
als resultaat gehad, dat de aanvangswerken aanvankelijk werden 
verdaagd, wegens de noodzakelijke verhuizing van 2000 inwoners 
van het dorp Rheinberg nabi] Duisburg en wegens de weigering 
van Veba meer te doen dan strikt noodzakelijk wat lucht- en 
waVerzuiveringsmaairegelen betrof. Maar uiteindelijk heeft de 
stad de duimen moeten leggen : ook daar zal « het lied van de 
dood » loeerklinken .. 

reserves aan ijzererts en chroom 

Volgens de Zuidafrikaanse mmibter van Replanning, dr Carel 
de Wet, beschikt Zuid-Afrika over een reserve van meer dan 6.000 
miljoen ton ijzererts met een gehalte aan ijzer van meer dan 
60 procent 

De minister heeft er aan toegevoegd dat het Zuidafrikaanse 
ijzererts een hoge kwaliteit bezit. In 1970 heeft Zuid-Afrika onge
veer negen miljoen ton ijzererts geproduceerd, hetgeen 1,5 pro
cent vertegenwoordigt van de totale wereldproduktie. 

Rekening houdend met de huidige consumptie op de plaatse-
hjke markt bezit Zuid-Afrika, volgens de minister, genoeg ijzer
erts om te beantwoorden aan de behoeften van de eerstkomende 
duizend jaren. Dr. de Wet heeft ook nog gezegd dat Zuid-Afrika 
gemakkelijk 15 miljoen ton, en zelfs dertig miljoen ton, kan 
exporteren zonder de interne consumptie in gevaar te brengen 

Volgens een overzicht dat werd gepubliceerd door het Ameri
kaans bureau voor mijnwezen, bezit Zuid-Afrika de grootste 
reserves aan chroom van de vrije wereld. Op de tweede plaats 
komt Rhodesië. De Zuidafrikaanse chroomreserves worden ge
schat op 575 miljoen ton, deze van Rhodesie op 175 miljoen ton, 
deze van Rusland op 15 miljoen ton en deze van de USA op slechts 
2 miljoen ton. 

Volgens hetzelfde rapport is Zuid-Afrika, samen met Brazilië, 
de grootste leverancier van mangaanerts in de vrije wereld. 

1971 was ook het jaar dat Japan meer wereldmacht werd Met de grootste tanker ter wer'eld uit
pakken was dan ook een punt van eer. In de Japanse haven Kagoshima werd van deze oliereua 
een mooi persfotootje geschoten. 

kurt waldheim 
(Argos) 7 december jl voer

den de UNO-ambassadeurs van 
de permanente Veiligheidsraad 
(VSA, Rood-China, SU, Frank
rijk en Groot-Brittanië) ten 
huize van Kasizuiko-Morizet, 
Franknjks gezant, bewogen 
gesprekken over de opvolging 
van Oe-Thant. Al in februari 
'71 had de sekretaris-generaal 
van 's werelds meest omvatten
de (maar niet zo machtige !) 
organisatie zijn voorkeur voor 
een rustig, meer beschouwelijk 
leven te kennen gegeven. Maar 
Frankrijk en de SU hadden be
zwaren laten gelden aanvoe
rend dat de oorlogstoestand 
tussen India en Pakistan niet 
de geschikte tijd was voor een 
aflossing aan de UNO-top. Dit 
was dan weer niet naar de zin 
van de VSA die bij monde van 
hun ambassadeur George Bush 
de mening debiteerden dat de 
wil van «Mister UNO» moest ge
ëerbiedigd worden, te meer dat 
Oe Thant kennelijk ziek was, 
en hierdoor zijn ambt niet ver
der in optimale voorwaarden 
kon uitoefenen. Toch zouden de 
Sovjets op 10 en 12 december 
weer (maar tevergeefs) aan
dringen bij de ontmoedigde 
UNO-baas. Een poging in de
zelfde richting, ditmaal uit
gaand van de niet-gebonden 
landen onder leiding van Zam
bia's ambassadeur, mislukte 
eveneens. De Chinezen die 22 
jaar op hun opneming in de 
organisatie hadden gewacht op
perden dat het voor hen biezon-
der moeilijk was in .. 22 dagen 
de beste kandidaat te verkiezen 
uit een groep kandidaten die 
ze niet eens van nabij aan het 
werk hadden gezien. Hoe dan 
ook, na een ietwat verwarde 
voorgeschiedenis viel de keuze 
ten slotte op Kurt Waldheim, 
een outsider in de race om de 
opvolging. De Oostenrijker was 
wel aardig gediend met de af
keer van de Sovjets voor de 
Fin Jakobson (hoog op de Rus
sische lijst van zionistische 
simpatisanten !). Toen ook de 
Argentijn de Rojas geen gena
de vond in Amerikaanse ogen 
was het voor Waldheim beke
ken. Een noodoplossing, schrij
ven de wereldkranten. Maar 
de gelukkige uitverkorene 
meent dat de hele UNO niets 
anders dan... een noodoplossing 
is. En weg is hij, dartel en hof
felijk wegduikend in de lift die 
hem zoemend optrekt naar de 
38ste verdieping van het glazen 
UNO-paleis. Wetenswaardig de
tail : de benoeming gebeurde 
op de 53ste verjaring van de 
nieuwbakken sekretaris-gene-
naal : een « gouden » mijlpaal 
dus in het leven van de gemoe
delijke, simpatieke en kom
pleet-ongevaarlijke Oostenrij
ker. 

Het is bekend dat de kandi
daat voor dit achtenswaardig 

het 
van 
een 
dis

ambt geen al te enge bindingen 
mag hebben met godsdienst of 
nationaliteit. Natuurlijk heeft 
Kurt Waldheim ook wel zijn 
levensbeschouwelijke voorkeu
ren maar niet zóveel, of zó be
klemtoond, dat ze ooit door fa
natisme of vooringenomenheid 
zijn diplomatieke loopbaan zou
den belemmeren. Alles aan 
Waldheim, tot zijn bemins-
waardigheid en zijn politiek 
verleden toe, is haast kleurloos 
konservatief. De man bundelde 
ahw de ideale eigenschappen 
om de ietwat wereldvreemde 
Oe Thant op te volgen in een 
organisatie die in het kompro-
mis zijn fundamentele - be
staansredenen vindt. 

Zijn ex-kollega's uit 
Oostenrijks departement 
BZ waarderen hem als 
pragmatisch taktikus die 
kreet en ietwat nonchalant 
weet te bemiddelen en zijn on
betwist diplomatiek talent vlot 
en zonder emfaze etaleert. Wel 
kleefde een vleugje ironie aan 
de verklaring van Jakob Malik-
Ruslands UNO-ambassadeur 
meende nl dat Waldheim een 
voortreffelijk sekretaris-gene
raal zal zijn... vooropgezet dat 
alle lidstaten hem nu ijverig 
gaan steunen. Maar waarom, 
zo redeneerden andere afge
vaardigden, zouden de lidstaten 
weigeren een man te steunen 
die tot dusver nergens vijandi
ge gevoelens of sensibiliteit 
heeft gewekt Mag men niet 
veeleer aannemen dat Wald
heim meer steun zal verwer
ven dan Trygve Lie en Dag 
Hammarskjoeld, zijn Skandi-
naafse voorgangers, die uitein
delijk m Moskou's spervuur te
rechtkwamen ? Misschien is 
die Waldheim nog geschikter 
dan zijn onmiddellijke voor
ganger die vaak .. Birmaanse 
ondoorgrondelijkheid uitstraal
de ! Oe Thant lag trouwens niet 
wakker van boekhoudkundige 
zorgen. Cijferen vond hij maar 
een laag-bij-de-grondse bezig
heid . ofschoon het Oosterlin
gen waren die al 2000 v. Chr, 
de abacus-telramen gebruikten. 
Daarom heeft Waldheim al 
aangekondigd dat hij de com
puter zal inschakelen voor het 
berekenen van achterstallige 
betalingen vanwege sommige 
lidstaten. Zelfs ons aller UNO 
staat of valt met het tijdig en 
feilloos doorkomen van finan
ciële operaties. 

Kurt Waldheim is een gebo
ren en getogen ambtenaar. Als 
men de Oostenrijkse ambtena
rij zou doorlichten zouden zo
wat overal (tot ergens In de 
buurt van de Keizer-Koster !) 
Waldheims aan hun keurig 
ambtenarenbestaan herinneren. 
Daarom ging ook Kurt in 1937 
(na de Anschluss dus) aan de 
konsulaire akademie te Wenen 
studeren In WO II werd de of

ficier na opgelopen verwondin
gen uit het leger ontslagen. In 
1944 promoveert hij in de rech
ten. "Toen stelde hij vast dat de 
Ostmark weer Oostenrijk was 
geworden. Waldheim rukte toen 
zijn (m veldslagen verdiende) 
Groot-Duitse eremetalen af en 
bood zijn vaderlandse diensten 
aan. Blijkbaar met succes, 
want in 1946 is hij al betrok
ken bij de onderhandelingen 
over het Staatsverdrag dat pas 
15 mei 1953 afgesloten wordt. 
Daar heeft de leerling-diplo-
maat met eigen ogen gezien 
hoe Julius Raab, de « stille » 
bondskanselier, de Russen tot 
de aftocht dwong : niet met om 
de haverklap in de staart van 
de beer te knijpen, maar met 
een haast volmaakt instinkt 
voor de kansen van het ogen
blik. Van de bescheiden Raab 
(de man ware wel liever direk-
teur van zijn bouwbedrijf ge
bleven dan eerste-minister te 
worden v. h. naoorlogs Oosten
rijk !) heeft Kurt Waldheim 
meer diplomatie geleerd dan 
van zijn konsulaire leermees
ters op de akademie van de 
vermaarde Weense school. 

In de UNO is Waldheim geen 
nieuwe verschijning. Op twee 
onderbrekingen na (toen hij 
minister van BZ was van 1968 
tot '70, later in 1971 als, mis
lukt kandidaat voor het presi
dentschap) is hij al sedert 1955 
UNO-ambassadeur. Ook te 
New York wordt hij onver
deeld geprezen om zijn diplo
matiek talent. Een staaltje van 
dit talent gaf hij al weg toen 
hij na zijn benoeming de Derde 
Wereld om steun verzocht 
(« Wij Oostenrijkers zijn nooit 
een koloniserende mogendheid 
geweest »). Ook de kleine sta
ten kregen bij die gelegenheid 
een bemoedigend opkikkertje 
(« Wij moeten verhinderen dat 
de Groten de UNO-organisatie 
naar hun hand zetten ») De 
groten zelf stelde de sekretaris-
generaal gerust met te verwij
zen naar de duurzaamheid van 
Oostenrijks neutraliteit. 

Al met al zal de UNO Wald-
heim's diplomatiek talent best 
kunnen gebruiken. Nu de we
reldorganisatie weer eens een 
slecht bemiddelaar is gebleken 
bij het oplossen van militaire 
geschillen ware allicht wense
lijk dat ze zich meer zou gaan 
toespitsen op internationale so
ciale rechtvaardigheid. De UNO 
heeft een waaier van middelen 
en remedies om het kwaad in 
te binden. De internationale in
stellingen die door haar zijn ge-
kreëerd moeten de cirkel van 
de « onderontwikkeling » voor
goed doorbreken. Zo zou onder 
het beleid van de handige 
Oostenrijker een vereende oor
logsverklaring kunnen uitgaan 
tegen de ellende en de armoede 
in de wereld. 



GLAASJE OP? LAATJE BE 

Men zegt, dat water met mate gedronken nog niemand over zijn teewater 
heeft gejaagd, laat staan iemand zuclitig naar de dranic heeft ge

maakt. Met aikohol is het een ander paar (of nog meer) glazen. 
Door er op te wijzen dat tegelijkertijd met het bier in de 

man de wijsheid in de kan kan vloeien, heeft ons volk 
de beneveling door geestrijk vocht zelfs in een 

spreekwoord weten te gieten. De reklame-dui-
veltjes van de brouwerijen zijn daar na

tuurlijk met hun horens tegenaan gaan 
beuken. Het « bierisme » wordt 

hier nog steeds geassocieerd 
met manhaftigheid en 

z e l f s mannelijk
heid. Dat het 

alkoholisme 
e r m e e ver

band houdt, is 
een weetje dat 
meestal streng 
in het achter

hoofd be
waard en be

waakt wordt. En dat 
het slechts na herhaald aan

dringen door tal van voor het probleem geïnteres
seerde verenigingen en personen bij de bevoegde ministers is ge

weest, dat de ademtest werd ingevoerd, heeft hiermee iets te maken. 

alkoholisten 

Heeft de wetenschap dan zo weinig 
verhaal tegen de buitensporige drinkge
woonten ? Ja, eigenlijk wel. Gewoon 
omdat aikohol voor de frekwente drin
ker niet langer drank-bestanddeel doch 
wel een midel is om zich happy te voe
len. Een onontbeerlijk middel zelfs om 
te kunnen leven. Alkoholisme onder
scheidt zich van de andere vormen van 
drankgebruik niet zozeer door de hoe
veelheid, de frekwentie of de direkt 
waarneembare gevolgen van dit ge
bruik, dan wel door de afwijkende be
trokkenheid van de drinker op de ai
kohol. M.a.w. er is met alkoholisme ver
slaving gemoeid. Een dokter (Dr. P.H. 
Esser in « Alkoholisme », p. 115) om
schrijft kromsch alkoholisme als volgt : 
« Het is namelijk een aandoening die 
ontstaat na jarenlang excessief alkohol-
misbruik, waarbij hetzij lichamelijke, 
hetzij geestelijke afwijkingen als kom-
plikatie optreden of waarbij we zowel 
lichamelijke als geestelijke afwijkingen 
vinden ». Het is nu precies over dit 
kromsch alkoholisme, dat dus het ge
volg IS van het feit dat iemand zich 
regelmatig m een toestand van alko-
holische mtoxikatie bevindt, dat wij het 
in dit artikel zullen hebben. 

fazen 

Het kronisch alkoholisme wordt ge
woonlijk in vier fazen onderscheiden : 

een pre-alkoholische, een prodromale, 
de kritieke en de kronische faze. Elke 
drinker, ook de later verslaafde, begint 
zijn « drankcarrière » volgens de on
geschreven regels van de gemeenschap. 
M.a.w. zijn drinken kan sociaal gemo
tiveerd worden. Gewoonte en gebruik 
zijn hier vrijwel bepalend voor het 
drinken. In tegenstelling met de gemid
delde gezelschapsdrinker ondervindt de 
alkoholist-in-de-dop echter dat aikohol 
hem iets doet : hij voelt zich beter, 
fitter : de verlichting die hij voelt leert 
hem een andere wereld kennen : « il 
voit la vie en rose ». Aanvankelijk zoekt 
hij deze verlichting slechts nu en dan, 
maar later vermindert zijn resistentie 
tegenover de psychische spanningen van 
het alledaagse leven zozeer, dat hij zijn 
toevlucht neemt tot een dagelijkse al-
koholkonsumptie. De alkoholgebruiker 
legt minder sterke reakties t.a.v. dezelf
de hoeveelheden aikohol aan de dag als 
hij het gebruik van alkoholica dikwijls 
herhaalt. Deze verminderde werking 
van aikohol noemt men verworven ver
hoogde tolerantie. Het zijn beide soor
ten tolerantie samen die een zeer vroeg 
alarmsignaal daarstellen. De tweede fa-
ze wordt ingeluid door de onverwachte 
« blackouts ». Dit betekent, dat iemand 
op een avond niet meer dan zijn ge
woon kwantum aikohol gebruikt en 
geen aparte itoxikatie vertoont, dat hij 
ook intelligente konversatie kan voeren 
of ingewikkelde berekeningen kan ma

ken, maar dat hij zich daarvan 's an
derendaags niet ook maar één jota kan 
herinneren, tenzij dan misschien enkele 
onbelangrijke details. Dit zeer hinder-
bjk symptoon gaat evenwel niet ge
paard met bewustzijnsverlies. Door
gaans houdt de toekomstige alkoholist 
zijn « blackouts » voor iedereen ver
borgen, maar het drinken begint in dit 
stadium storend in te werken op de 
stofwisseling. Er worden nu afwijkingen 
in de funkties van het centrale zenuw
stelsel gevonden, de slaap wordt slecht, 
er wordt geen ontbijt meer genomen en 
de alkoholist neigt er toe, het hem opge
dragen werk uit te stellen. 

kritiek 

Kritiek wordt het echter na deze pro
dromale faze, die van 6 maand tot 4 a 5 
jaar kan duren. Nu wordt kontrolever-
lies, een kernsymptoom van het alkoho
lisme, vastgesteld. Het is de drinker in 
de kritieke faze onmogelijk met drinken 
op te houden van het ogenblik af dat 
hij ook maar één glas verbruikt heeft. 
Het is alsof dit éne glas een ketting-
reaktie in het organisme teweegbrengt, 
zodat de drinker — vaak zelf met wal
ging — moét doorgaan met drinken tot 
hij volslagen bedwelmd is. De grote 
drinkebroer gaat nu ook rationaliseren, 
want het is voor hem van het aller
grootste belang met het drinken te kun
nen doorgaan omdat hij geen andere 
mogelijkheid kent om het hoofd te bie
den aan zijn problemen. Hij dient nu 
ook de sociale druk op te vangen, omdat 
zijn gedragingen opvallend beginnen te 
worden. En hij doet dit natuurlijker
wijze door alles goed te praten. Groot
sprakerigheid is in dit stadium dan ook 
een vrij veelvuldig verschijnsel. Maar 
precies uit dit goed-en-groot-praat-sys-
teem ontstaat een isolatie-systeem : de 
gesprekspartner aanvaardt niet dat hij 
st:eds in het ongelijk wordt gesteld. 
Van dat moment af wordt natuurlijk 
een kwalijke keten van gevolgen ge-
kreëerd : de agressiviteit van de drin-
ger gaat hand in hand met schuldge
voelens, en hij die zijn vrienden begint 
te verliezen en zijn werk verwaarlozen 
gaat, koncentreert zich steeds meer op 
de aikohol. Belangstelling voor vroegere 
hobby's is er niet meer bij, zelfbeklag 

— « Ik ben toch een pechvogel » — wel. 
In dit stadium, waarin de alkoholist ook 
de zo noodzakeljike steun van de ge
zinsleden verliest, wordt een doorgaans 
harde strijd gestreden tussen de behoef
te aan aikohol enerzijds en de plichten 
anderzijds. De alkoholist raakt in feite 
zo erg gedesentegreerd, dat hij de dag 
niet meer durf aanvangen zonder zich 
moed in te hebben gedronken. Het be
kende ochtend-drinken heeft een aan
vang genomen. 

kronisch 

Rest tot slot de kronische faze, waar
in de drinker de gehele dag onder in
vloed van aikohol gaat verkeren. Zij 
wordt ook wel eens de faze van de 
« sociale zelfmoord » genoemd. Lang
durige drinkgelagen met personen uit 
een lager gekwoteerd sociaal milieu 
worden schering en inslag, terwijl de 
geestelijke aftakeling niet alleen op mo
reel maar ook op verstandelijk gebied 
typisch is'. De patiënt — want zo moet de 
zieke nathals nu toch genoemd worden 
— gaat lijden onder zogenaamde alko-
holpsychosen (delirium tremens, achter
volgingswaanzin, enz.), onder hinderlij
ke bevingen. Onder psychomotorische 
remmingen ook, zodat bievoorbeeld het 

opwinden van een klok onmogelijk 
wordt zonder voorafgaand alkoholge-
bruik. Het drinken krijgt een dwang
matig karakter. De rationalisaties wor
den nu bij ongeveer 60 % van de alko
holisten zwakker : de alkoholist wil ge
holpen worden. Uiteindelijk komt hij 
tot de bevinding, dat zijn systeem van 
vergoelijken en wegpraten gefaald 
heeft. Hij erkent dus zijn nederlaag te
genover de aikohol. Het is precies op 
dit moment dat hij op een tweesprong 
terecht is gekomen : ofwel houdt hij 
met drinken op en kan hij mits een 
goede terapie gestabilizeerd worden, of
wel drinkt hij verder doordat hij geen 
uitweg meer ziet. In het laatste geval 
blijft hij vechten tegen de bierkaai, ligt 
hij volkomen in de greep van de aiko
hol. 

terapie 

Er zijn nu verschillende terapiën om 
de psychologische en fyzische afhanke
lijkheid tegenover aikohol stuk te ma
ken, maar in elk geval is het alkoholis
me een der ziekten waarbij men eerst 
het symptoom (verslaving) dient te be
handelen alvorens men aan de oorzaken 
begint te verhelpen. Zoals bij iedere an
dere ziekte, is hier zeker medewerking 
van de patient vereist. Het is bekend, 
dat het gehele « leitmotiv » van de be
handeling er in bestaat, dat de alkohol-
verslaafde een eerste glas kan weigeren. 
Maar het is evenzeer de waarheid, dat 
ook later de gewezen alkoholist nooit 
meer in staat zal zijn « sociaal » te 
drinken. Het behandelen van het alko
holisme zelf begint met het stukmaken 
van de fyzische afhankelijkheid : de 
patiënt moet scheikundig nuchter wor
den gemaakt. Voor de alkoholist die 
behandeld wordt, staat vrijwel steeds 
een medikamenteuze behandeling op 
het programma. Er dient hier evenwel 
aangestipt, dat de totnogtoe bekende ge-
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• EHANDELEN! 

neesmiddelen slechts een hulpmiddel 
zijn voor de behandeling van drank
zucht en bij het stabilisatie-proces. 

Tot vóór enltele jaren had men alleen 
aandacht voor de lichamelijke gevolgen 
van de alkoholzucht, maar evaren wordt 
nu dat naast de medische behandeling 
de psychische een zeer grote rol speelt 
bij het stabiliseren van de alkoholist. 
Zij is voornamelijk het werkterrein van 
de geneesheer-psychiater. De voornaam
ste voorwaarde die moet vervuld zijn 
opdat de behandeling een kans zou heb
ben op slagen is de medewerking van 
de patiënt. Het bekomen van deze me
dewerking is echter in vele gevallen 
een probleem, vooral dan bij de alkoho-
listen die zich onder sociale, gerechte
lijke of medische druk aan een behan
deling « onderwerpen ». De prognose is 
zeker veel gunstiger voor de groep die 
uit eigen initiatief zich laat behandelen 
dan de groep die onder druk een behan
deling ondergaat. De alkoholicus die 
zelf om hulp vraagt, is meestal tot het 
inzicht gekomen dat hij « ziek » is. In 
zijn nuchtere momenten geeft hij zich 
rekenschap van de problemen door zijn 
drinken veroorzaakt. 

lang en moeilijk 

De hoofdbedoeling van de psychische 
behandeling — hetzij door individuele, 
hetzij door groepsterapie — van de al
koholicus bestaat er in, hem te doen 
aanvaarden en inzien dat hij alkoholist 
is, dat hij volledig het drinken zal moe
ten laten en dat hij nooit meer zal mo
gen herbeginnen. Dit moet voor hem 
een werkelijkheid worden, waaraan hij 
zich niet meer mag onttrekken. Het ge
nezingsproces zal beslist lang en moei
lijk zijn, maar als dit proces sukses 
heeft, dan heeft de patiënt permanent 
een effektiever ego tot stand gebracht. 
Bekend is de groepsterapie — vooral 
de behandeling in de AA-groep (Ano-

diIilUl. jjl l>klllJllu. llridU II) nl liUUUlllll 

nieme Alkoholisten), waarbij het er in 
de eerste plaats om te doen is inzicht 
te geven, om aldus de leden van de 
groep tot een bevredigend leven te bren
gen zonder alkohol. In de groepsterapie, 
waarbij de psychoterapeut het zelfge-
iroel van de patiënt moet versterken, 
worden veranderingen aangebracht aan 
de struktuur van het IK. De AA nu, 
die werd gesticht door twee Amerikaan
se alkoholisten die tot de konkluzie 
kwamen dat de alcoholist als enkeling 
volkomen machteloos tegenover zijn si
tuatie staat, bestaat over het algemeen 
uit gleine werkgroepen alkoholisten, die 
voor zichzelf een leefwijze trachten te 
vinden om bevredigend te leven zonder 
ilkohol. De enige voorwaarde om lid 
te worden is, dat men de wil heeft met 
drinken op te houden. De werkgroepen 
kennen geen bestuursleden. Soms zit 
een van de leden de vergadering voor 
en soms houdt de AA open vergade
ringen, die toegankelijk zijn voor niet-
alkoholisten. De AA-groepen kennen ge
deeltelijk sukses omdat het hier een 
groepsbehandeling betreft, die de alko
holist in de gelegenheid stelt aan zijn 
behoud te werken in een omgeving die 
uit gelijksoortige mensen bestaat. Het 
gevaar bestaat nochtans, dat de groep 
bedreigd wordt door een getto-mentali
teit. Verder dienen de AA-groepen be
zield te zijn door « leiders » die pchte 
psychologen zijn en bovendien takt met 
geduld weten te kombineren. 

gezinsterapie 

Toch kan de alkoholist niet effektief 
behandeld worden, indien hij ook ge-
izoleerd wordt van zijn woon-, werk-
ïn vrijetijdsmilieu. Gezinsterapie is een 
absolute noodzaak geworden. Het is ech
ter wel meestal zo, dat bij de aanvang 
van de behandeling de belangen van het 
milieu lijnrecht tegenover de belangen 
van de patiënt staat. Zelfs indien het 
gezin na de grove, tirannizerende uit
spattingen van de drankzuchtige nog 
niet gebroken is, toch hebben de ge
zinsleden misschien veel geleden onder 
deze miserie, zodat zij nu een diepe 
minachting voor hem gaan koesteren 
zijn. Vandaar dat niet alleen de patiënt 
zelf tot een zelfkennis en een meer ob-
jektieve kijk in zijn persoonlijkheid 
dient gebracht, doch dat ook het fami
liale milieu moet bevrijd worden van 
zijn negatieve gevoelens tegenover de 
alkoholist. Het gezin dient behandeld te 
worden als één geheel, als één patiënt. 
Dr. Esser, sociaal psychiater, heeft dit 
in Nederland in de praktijk uitgewerkt: 
de sociaal-psychiater, vergezeld van een 
AA-groepslid, zoekt de drinker thuis op 
in zijn gezin. De gezinsterapie heeft uit
eindelijk tot doel, via verhelderende en 
inzichtgevende gesprekken met de ge
zinsleiding in tegenwoordigheid en met 
de medewerking van de alkoholist een 
effektieve terapie uit te bouwen. Na 
enkele « sessions » is in de regel een 
duidelijke overdracht bereikt en be
zoekt de psychiater alleen het gezin. 

echtegenote en kinderen 

Wanneer men spreekt over hulp aan 
alkoholisten, moet men vooreerst den
ken aan de houding van de onmiddel
lijke omgeving. En dit heeft hoofdza
kelijk betrekking op de echtgenote van 
de alkoholist. Haar dagelijkse omgang 
met hem, haar geloof of ongeloof in het 
svelslagen van de behandeling, haar ei
gen reakties t.a.v. de terapie zijn van 
het allergrootste belang. Een bestaande 
groepering die haar daarin misschien 

kan helpen, is de Al-Anon-groep (Al
coholicus Anonymus). De bakermat van 
Al-Anon ligt weer in Amerika, waar 
spoedig de behoefte gevoeld werd, 
naastbestaanden van alkoholisten iets 
meer te doen begrijpen van het drin
ken van hun man en van hun eigen 
reaktief gedrag als gevolg van het drin
ken. De vrouwen van alkoholisten heb
ben er op geregelde tijden bijeenkom
sten, bij dewelke echter een leiding-ge
vende terapeut ontbreekt. Hun bedoe
ling is dus niet — zoals sommige alko
holisten vrezen — op dergelijke avon
den het schandelijke gedrag vap de 
echtgenoot te bespreken, maar wel tot 
•neer inzicht te komen, ook t.a.v. hun 
eigen rol, in het « alkoholprobleem » 
van de echtgenoot. De Alateen-groep 
nu, nog maar eens ontstaan in Ameri
ka, groepeert opgroeiende kinderen van 
alkoholisten. Hier zijn het de jongeren 
die elkaar raad geven hoe zij moeten 
handelen in geval zij bievoorbeeld een 
vriend of vriendin naar huis mee wil
len nemen, met de kans dat vader dron
ken thuis komt. In België blijkt voor 
een Alateen-groep geen levensvatbaar
heid te bestaan, behalve dan in Hasselt 
waar aan de problematiek van de kin
deren van alkoholisten aandacht wordt 
geschonken. 

Om het « alkoholprobleem » zoveel 
mogelijk op te lossen, kunnen natuur
lijk ook de huidige wettelijke regiemen
seringen een welkome hulp zijn. Men 
zou bv., omdat het heffen van tol op 
geestrijke dranken niet volstaat, een 
preventieve alkohol-politiek kunnen 
voeren zoals die in bepaalde Skandina-
vische landen bestaat : het geld binnen
gekomen door de alkohol wordt op
nieuw uitgegeven, om de schadelijke 
gevolgen van misbruik-door-alkohol te 
bevechten. Er is bij ons ook de wet-
Vandervelde, die het gebruik van geest
rijke dranken in alle openbare plaatsen 
— dus o.m. cafe's en restaurants — ver
biedt, maar iedereen weet dat op der
gelijke plaatsen wel geestrijke dranken 
kunnen « gesmokkeld » worden. Een 
beter toezicht door verantwoordelijke 
instanties dringt zich hier dan ook op. 
Wij kennen verder de wet op de bloed-
afnemmg van 15 april 1968 en de wet 
van 27 juni, de berucht geworden adem
test. Het herhaaldelijk aandringen door 
tal van voor het probleem geïnteres
seerden, dit bij bevoegde ministers, om 
het strafbaar gestelde bloedalkoholge-
halte van 1,5 pro mille te verlagen bleef 
totnogtoe zonder gevolg. En verder is 
er het sluitingsuur van de herbergen, 
waarover steden en gemeenten — hap
pig op de taksen — soeverein kunnen 
beslissen. Zou de Staat, zo kan men 
zich in dit verband afvragen, daarom 
niet een sluitingsuur moeten bepalen 
dat voor iedere slijterij geldt ? In elk 
geval kunnen de initiatieven van Staats
wege nog uitgebreid worden. 

inrichtingen 

Van recente datum in België is wat 
tegenover de Staatstussenkomst staat, 
nl. de privé georganiseerde hulpverle
ning aan drankzuchtigen. Slechts enkele 
Konsultatiebureau's voor deze zieken en 
hun familieleden bieden ook de moge
lijkheid tot hospitalisermg. Nochtans zou 
het op z'n minst gewenst zijn, dat elk 
bureau over deze mogelijkheid zou be
schikken. Maar indien dit toch onmo
gelijk blijkt te zijn, zou het welhcht 
nuttig zijn dat de klinieken een afzon
derlijke dienst inrichten ter behande
ling van alkoholisten, of dat er — zoals 
m Nederland — klinieken voor versla-
vingszieken opgetrokken worden. Bel
gië zou trouwens ook op het gebied ^an 
homes voor alkoholisten het voorbeeld 
van Nederland kunnen volgen. Deze 
homes werden daar opgericht omdat de 
overgang van kliniek naar maatschappij 
steeds problemen stelt. In Noord-Ameri-
ka bestaan zelfs tehuizen voor drank
zuchtigen, die bij ons in een gevangenis 
zouden terechtkomen. Zulk tehuis staat 
o.l.v. bekwame deskundigen en de al
koholisten vormen er een terapeutische 
gemeenschap. De groepsleden kunnen 
zich binnen deze gemeenschap veilig 
voelen en ook zelf pogingen onderne
men om tot andere inzichten te komen. 

voorlichting 

Tot slot wensen wij te onderstrepen, 
dat nu eens eindelijk positief aan voor
lichting over alkoholisme zou moeten 
gedaan worden. Het is wel niet noodza
kelijk dat de mens elke dag via kommu-
nikatiemedia gekonfronteerd wordt met 
het probleem, maar een herinnering er
aan op verspreide tijdstippen zou een 
nuttige zaak dienen zijn. Uiteraard is 
ook met de hulp van meer, betere en 
zakelijker voorlichting het alkoholisme 
nog niet uit de samenleving gebannen. 
Daarvoor zit het als « levensprobleem » 
te diep geworteld. 

Maar in elk geval moet de maatschap
pij, die thans de bestrijding van het 
drankmisbruik voornamelijk aan het 
persoonlijk initiatief overlaat, haar ver
antwoordelijkheden opnemen. Wat — 
samengevat — kan gebeuren door meer 
voorlichting, strengere wetgeving, het 
verstrekken van medische en psycho
sociale hulp op weids vlak, alsook door 
het bevorderen van alkoholvrije drank-
huizen en -gewoonten. Hierbij mag ze
ker een meer intensieve inschakeling 
van de grootmachten niet over het 
hoofd gezien worden. Meer bepaald zou
den organisaties, die tot doel hebben de 
alkohol-kwaal te bestrijden, sterk kun
nen subsidiëren, terwijl in het school
programma bv. lessen in matigheid zou
den kunnen ingelast worden. (Men 
voedt tegenwoordig de jeugd toch ook 
op het vlak van verkeersreg^lementen). 

p.p. 
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maatschappij 
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heeft het geiln nog toeicomst ? 
Op deze vraag werd een eerlijk antwoord gezocht door de socio

logen prof. Dumon en Bob Carlier. Beiden waren uitgenodigd door 
de Nationale Vrouwenraad in Brussel om hun visie te geven over 
de toekomstmogelijkheden van ons traditioneel gezin : man, 
vrouw en niet-zelfstandige kinderen. 

Prof. Dumon, socioloog aan 
de universiteit van Leuven — 
doceert o.a. gezinspsychologie 
— vatte de kritiek samen die 
op het gezin gegeven wordt. 
Zijn bezwaren golden twee as
pecten van wat hij het bour-
geoisgezin noemde, nl. de 
struktuur en de werking. Het 
gezin is een autoritaire hiërar
chische groep waarin de rollen 
vastgeroest liggen. De vader 
steevast het gezinshoofd — al
hoewel hij dikwijls niet eens 
de verstandigste is — de onder
geschikte rol van de moeder en 
de gedomineerde kinderen. 

In 1969 en '70 is er veel kon-
testatieliteratur verschenen 
van mensen die het niet eens 
zijn met de autoritaire struk
tuur van het gezin. De kontes-
tanten nemen het niet, dat dit 
autoritaire gezin in onze maat
schappij ervoor zorgt autoritai
re kinderen voort te brengen, 
dienstbaar in een autoritaire 
wereld. Het blijkt dat heel wat 
ouders onbekwaam zijn hun 
kinderen groot te brengen ge
lijk het behoort. Daarenboven 
brengen zij dikwijls hun eigen 
frustraties over, wat een erge 
zaak is. 

harde wereld 

Prof. Dumon vergeleek de 
struktuur van het gezin en het 
beroepsleven. De mannelijke 
beroepswereld is gekenmerkt 
door competitie en competen
tie. De man moet elke dag op
nieuw zijn positie waar maken 
Thuis kan hij zich psycholo
gisch afreageren, wat niet pre
cies een meevaller is voor de 
vrouw. 

Nog steeus ontlenen de mees
te vrouwen hun status aan die 
van de man. Deze laatste kan 
promotie maken, terwijl de 
vrouw alleen maar gehuwd 
moet blijven. De kontestanten 
verwijten dat in de bestaande 
verhouding beroepsleven-gezin, 
vooral plaats is voor één per
soon : de man. Enorm veel af
gestudeerde vrouwen met aka-
demische graad zijn veroor
deeld tot uitsluitend huishoude
lijke taken, klaagt prof. Dumon 
aan. 

Hij is overtuigd dat in het 
gezin van de toekomst de zelf
standigheid van de vrouw 
enorm zal toenemen. 

waaier van 
mogelijkheden 

Bob Carlier ziet het gezin als 
kleine groep binnen een grote 
samenleving, met al de moei
lijkheden hieraan verbonden. 
Het huidige gezin is een alles 
behalve gemakkelijke vorm 
van samenleving, want wij wil
len het levenslang, monogaam 
en gesteund op een emotionele 
basis. Wij kunnen spreken over 
gezinstirannie, aldus Bob Car
lier. Allemaal worden wij in 
dezelfde richting gedwongen. 
Heel onze opvoedings- en ook 
bouwpolitiek is er op afge
stemd. Iemand die ongehuwd 
blijft beschouwen wij nog 
meestal als een mislukkeling. 
Daarenboven worden wij onvol
doende voorbereid op onze wa
re rol in het gezin. 

De voordrachtgever schetste 
ons gezinsbeeld even in zijn 
historisch kader en drukte erop 
dat het niet de enige vorm van 
samenleving is. 

Bob Carlier vatte zijn be
denkingen in zes punten sa
men : 

• Door ons te beperken tot een 
eenzijdige mogelijkheid van sa
menleven, wil de maatschappij 
iedereen in dit kader doen pas
sen. Heel wat mensen worden 
hierdoor uitgesloten. 

• Er bestaat een grote kloof 
tussen de bedoeling van het ge
zin en de basis waarop het ge
sloten wordt. De bedoeling is 
levenslang en de basis is louter 
emotioneel. Het heeft niets met 
redelijke overtuiging te maken, 
Emoties zijn veranderlijk. Met 
dergelijk wankelbaar vertrek
punt liggen de ontgoochelingen 
voor het grijpen. 

• Het gezin als kleine kern is 
zeer opslorpend, vooral in de 
houding ouders-kinderen. Van 
de vrouw wordt enorm veel 
tijd, inzet en energie gevraagd. 
De kinderen lopen gevaar van 

overbescherming, wat moeilijk
heden kan teweegbrengen om 
uit de onvolwassenheid te ge
raken. Vooral de vrouw is het 
slachtoffer. Als zij 40 a 50 jaar 
is, wordt niet langer dezelfde 
inzet gevraagd. Haar leven 
dreigt leeg te worden. 

# Het gezin is zeer kwetsbaar 
omdat het een kleine groep is. 
Bij het wegvallen van een part
ner is er veel subjektief en ob-
jektief leed. Er is een gevoel 
van zekerheid verdwenen. Het 
kind door één mens opgevoed 
loopt gevaar een zeer eenzijdi
ge opvoeding te krijgen. 

# Het gezin hevelt alle waar
den van de huidige maatschap
pij over op de volgende genera
tie, zoals bezitsdwang en het 
autoritaire. De starre rolverde
ling van man en vrouw krijgt 
het kind binnengelepeld. 

# Door het gezin vertrekken 
kinderen met ongelijke kansen. 
Kinderen uit een intellectueel 
gezin hebben een grote voor
sprong. 

Om al die nadelen op te van
gen ziet Bob Carlier volgende 
mogelijkheden : 

Een andere opvoeding met 
voorlichting en gezinsbeleid 
van kindsbeen af. Daarenboven 
co-educatie. 

Structurele hervormingen zo
als herziening van het huwe-
lijksgoederenrecht en de echt
scheidingsprocedure. Uitbouw 
van een degelijk net van kin-
derkribbes en peuterscholen. 

Er moet een pluralistische 
samenleving komen met een 
waaier van mogelijkheden. 
Mensen die een andere vorm 
van samenleving willen probe
ren, mogen in geen geval door 
de maatschappij onder druk 
gezet worden. 

Een levendig debat besloot 
deze beide interessante voor
drachten. Het is de eerste maal 
dit seizoen, dat de Nationale 
Vrouwenraad nederlandstalige 
voordrachten inricht. Deze 
raad, die altijd Franstalig ge
weest is, werd dit jaar gesplitst 
in een Nederlandse en Franse 
vleugel, die beiden autonoom 
kunnen werken. 

Het gehalte van de voor
drachten gegeven voor overvol
le zalen, bewijst dat deze nood
zakelijke splitsing niet te vroeg 
gekomen is. 

hi lda uyt terhoeven 

vrouwen veroveren 

mannelijke burchten 

londense beurs 
De Londense Beurs blijft niet langer het domein van 

mannen alleen. Bijna 200 jaren na de oprichting wordt 
dit mannenheiligdom opengesteld voor vrouwen. Welis
waar worden alleen nog maar secretaressen geduld 
(waarschijnlijk heel knappe), maar nog altijd is het 
rechtstreeks verhandelen van effecten een bekwaamheid 
die alleen mannen beweren te bezitten. 

Ook dit verandert nog wel ! 

miiitaire school 
Voor het eerst werd in Frankrijk een vrouw als kom-

mandant van een militaire school benoemd. Haar naam is 
Genevieve Le Creuer, 51 jaar. In de school die zij be
stuurt, wordt vrouwelijk legerpersoneel gevormd. Vrij 
normaal — zou men zeggen — dat zulke school door een 
vrouw wordt geleid. Maar tot aan deze benoeming moest 
het toch weer een man zijn die het bestuur in handen 
had. 

Of wij ons verheugen dat vrouwen het leger veroveren 
is een andere zaak ! 

gemeenferaad 
Recente gemeenteraadsverkiezingen in Noorwegen le

verden voor de hoofdstad Oslo een ongelooflijk resultaat 
op. Op de 85 zetels werden er 48 ingenomen door vrou
wen, wat verhoudingsgewijze in orde is. Het ziet er naar 
uit dat de Noorse vrouw uit haar lange winterslaap ont
waakt is. 

Wat in Oslo mogelijk is, kan ook bij ons. Laten wij dit 
voorbeeld scherp in het oog houden. 

gerechtelijke jury 
Het Hof van Verbreking te Rome besliste onlangs dat 

een gerechtelijke jury volkomen wettelijk is, ook al zit
ten er meer vrouwen dan mannen in. Daarmee is de 
vrouwenemancipatie in Italië weer een stapje verder. Het 
Hof behandelde een beroep van een procureur. Deze had 
een uitspraak in een zaak van twee voor moord terecht
staande broers ongeldig verklaard, omdat de jury over
wegend uit vrouwen was samengesteld. 

Zeggen dat de vrouw nu ook al objektief kan oordelen. 
Waar gaan wij naar toe ! 

stuurvrouw 
Wij weten niet of Admiraal De Ruyter lust heeft zich 

om te keren in zijn graf, maar een feit is dat de Holland-
Amerika-lijn een vrouwelijke stuur«mans»leerling in 
dienst heeft genomen. Het is de 18-jarige Esse Riekje Ag-
ter die de geschiedenis van de Nederlandse Zeevaart in
gaat. Zij kreeg haar opleiding aan de Hogere Zeevaart
school te Delfzijl. Als alles vlot verloopt wordt zij de 
eerste Nederlandse stuurvrouw. Maar niet de enige, want 
aan de Nederlandse Zeevaartscholen zijn nog meer vrou
welijke ingeschrevenen. 

vliegen 
In de « Vereniging van Experimentele Testvliegers », 

ook een club van uitsluitend mannen, zijn er twee vrou
welijke leden letterlijk en figuurlijk binnengevlogen. 
Allebei heten zijn Jacqueline. Miss Crochan uit Amerika 
is houdster van het wereldsnelheidsrecord voor vrouwen 
— 2.299 Km/uur, dat zij in 1964 vestigde in een F104 Star-
fighter. Mevr. Auriol is een schoondochter van de vroe
gere Franse president Vincent Auriol. Zij heeft het snel-
heidsrecord vijf maal op haar naam gehad. Haar beste 
tijd was 2.073 km/uur, gevestigd in een straalvliegtuig 
Mirage 111. 

Dat komt ervan als men eeuwenlang de vrouw belet 
heeft het nest uit te vliegen. 

Nu kan het met snel genoeg meer ! 

4-
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Stijn streuvels 
Bij de uitgeverij Orion (NV Desclée-De Brouwer) kwam zopas 

het eerste deel van de pers van Stijn Streuvels Volledig Werk. 
Een mooie uitgave die op dun missaalpapier ruim 1600 pagina's 
bevat. 

Als deze uitgave af zal zijn zal zij vier forse delen beslaan, ieder 
ingeleid door een andere specialist in de Nederlandse letterkxmde. 
Voor dit eerste deel zorgde Gerard Knuvelder voor de inleidende 
nota's. Bij de volgende delen wordt dat respectievelijk Marcel 
Janssens, Jean Weisgerber en Garmt Stuiveling. 

Dat Streuvels nog volop in de literaire belangstelling staat 
blijkt niet alleen uit kassuksessen als de naar zijn werk verfilm
de Belgisch-Nederlands koproduktie Mira maar evenzeer uit het 
feit dat literatoren allerhande proberen de meester in hun vakje 
onder te brengen. Fanatici van alle kanten trachten van Streu
vels een auteur te maken die het best past in hun ideologisch 
kraam. 

Vanuit vele literaire hoekjes stappen mannetjes op, die mar
cheren achter de Streuvels-vlag. En het aantal studies die de 
laatste tijd over de Westvlaamse meester verschenen, stijgt nog 
met de dag. 

Daarom alleen al is het ongetwijfeld een blijk van intellektue-
le eerlijkheid naar Streuvels zelf terug te grijpen. Daarom komt 
deze uitgave waarvan men het eerste deel aan Streuvels zelf had 
willen aanbieden naar aanleiding van zijn honderdste verjaardag 
zeker op tijd. 

Elk van de vier delen geeft de werken van Streuvels weer, die 
in een bepaalde periode van zijn leven in boekvorm verschenen 
zijn. Bijdragen van Streuvels die uitsluitend in literaire vak
tijdschriften verschenen zijn werden niet opgenomen. De auteurs 
gaan immers uit van de stelling dat dergelijke geschriften alleen 
echte vaklui interesseren en dat die dan ook maar de oorspron
kelijke uitgaven moeten gaan opsporen. Wij vinden dat een 
spijtige beslissing waardoor deze anders mooie uitgave ten on
rechte op het epiteton « volledig » aanspraak maakt. 

Wij ergeren ons bepaald over de gewijzigde spelling. Als men 
Streuvels dan toch als een klassiek nestor wil beschouwen vin
den wij het onvergeeflijk dat bij een tekst-kritische uitgave (de 
tekst bevat op iedere pagina verklarende voetnoten) de spelling 
van Streuvels gemoderniseerd werd. De Ilias gaat men ook niet 
in modern-grieks transscriberen. 

Het werk bevat een degelijke inleiding waarin het leven van 
Streuvels tijdens de betrokken periode bevattelijk wordt gere
sumeerd en waarbij elk werk nog eens apart wordt ingeleid. 

Deel 1 van Streuvels Volledig Werk bevat Lenteleven, Zomer-
land, Zonnetij, Dodendans, Langs de Wegen, Minnehandel, Dorps
geheimen 1 en 2, Soldatenbloed, plus een bibliografie over de in 
dit deel opgenomen literaire werken. Streuvels tot en met 1904 
dus. 

De prijs is 810 frank. Ongetwijfeld een feestelijk en nuttig 
geschenk. 

V. 

frans masereel overleden 
Te Avignon overleed op 83-jarige leeftijd de Vlaamse houtsnijder Frans Masereel, geboren te 
Blankenberge. Tien jaar oud verliet hij voorgoed ons land en publiceerde zijn eerste tekeningen 
reeds in 1914. Hij werd echter alom bekend als houtsnijder, lyrisch maar ook sociaal bewogen. 
Qua vormgeving vallen zijn bladen vooral op do^r luminositeit en plasticiteit : Masereel was vaak 
meer « schilder » in zijn bladen dan een lineair virtuoos. Zijn laatste werken hadden echter 
veel van hun spankracht verloren. Ook voelde men het gemis aan van kontakt met de levende 
(en sterk geëvolueerde) sociale werkelijkheid. Niettemin blijft hij te beschouwen als een der grote 

vernieuwers van de houtsnede. 

martin bolle 
Op 12 januari 1941 werd in de 

grote zaal van het stadhuis te 
Vilvoorde een stadsgenoot ge
huldigd, die tevoren de Prijs 
schilderkunst 1940 had gewon
nen. In de jury zetelden o.m. 
Constant Permeke en Albert 
Servaes. 

Ten koste van veel moed en 
doorzettingsvermogen en ten 
prijze van veel ontbering en 
zorg, niet minst van de kant 
van zijn arme ouders, had 
Martin Bolle het gebracht tot 
gevierd kustenaar, tot kuituur-
drager die zijn stad en gans 
Vlaanderen tot eer strekt. Vijf
enzeventig jaren tevoren had 
Jan Portaels. een ander Vil
voordenaar, dezelfde prijs be
haald. In dezes voetstappen en 
aangemoedigd door Jules Brou
wers, Constant Pellegrin e.a. 
zou Bolle na schitterende stu

dies aan de Sint-Lukasschool 
eindelijk de ladder van ver
maardheid beklimmen. Meer 
en meer werd zijn werk be
kend dank zij tentoonstellingen 
en gunstige recensies in de 
binnen- en buitenlandse pers. 

Zijn produkties, ofschoon vrij 
algemeen (portretten, figuren, 
stadsgezichten, landschappen, 
stillevens, interieurs) bleven 
zeer oorspronkelijk en niet ge
bonden aan enige kunstrich
ting. Hij koos zijn onderioer-
pen meermaals bij de onterf
den der maatschappij, de dorn-
pelaars, de misnoegden. Hij 
had zijn hart verpand aan de 
zielige clowns, die hij ontelbare 
malen opnieuw tot leven 
bracht. Hij legde er een be
paald romantisme in, zichzelf 
bedoelend als iemand, die an
deren lachen doet maar zelf de 

scherpste pijnen in zijn hart 
moet overstemmen. 

Wie meer wil weten over de
ze hoogstverdienstelijke Vlaam
se kunstenaar, leze « Levens-
schets van kunstschilder Mar
tin Bolle », geschreven door 
Jozef Lauwers als nr. 138 in de 
Vlaamse Toeristische Biblio-
teek en zopas uitgekomen bij 
de Vlaamse Toeristenbond. 

Losse nummers van de 
Vlaamse Toeristische Biblioteek 
zijn, zolang de voorraad strekt, 
te koop in al de V.T.B.-boek-
handels tegen 15 fr. per exem
plaar (17 fr. als over de post 
moet worden toegezonden). 
Men kan daar ook inschrijven 
op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende num
mers tegen slechts 150 fr. ver
zendingskosten inbegrepen. 
Zulk abonnement kan op ieder 
ogenblik ingaan. 

aan wies moens... 
Te Asse werd in de voorbije herfst een herden

kingsplechtigheid gehouden voor mevrouw Moens. 
Een van de aanwezigen, een tijdgenoot van Wies 
Moens, de heer Eugeen Van den Broeck, oud-hoofd-
redakteur van een bekend Vlaams weekblad stuur
de ons een verslag en een gelegenheidsgedicht, ge
dicht dat we hierbij afdrukken omdat het zo tref
fend de geest weerspiegelt van de generatie, die de 
grootouders zijn van de huidige jongeren. 

De ouderen zullen er de geest in terugvinden 
waardoor ze in hun jeugd bezield werden, voor de 
jongeren werpt het gedicht heel wat licht op de 
geest van een vroegere generatie. 

een oude, stoere eik 
De eikestam geworteld diep m Vlaamse grond : 
Standvastigheid in 't schoon, onwrikbaar eedverbond ; 
Drie takken, links en rechts, reeds menigmaal geschonden 
Limburg, Brabant, Vlaanderen, Noord en Zuid verbonden ; 
Het eikeblad, 't simbool van sterke, vaste trouw 
aan taal en volk, kuituur en kunst, gezin en vrouw ; 
Het kruis zó onverwoestbaar in ons hart geplant : 
gehecht aan 't Rooms geloof, in vreugd en nood gestand ; 
Reinaart Vos, de schalkaard, die het juk wil breken : 
Steeds vrij te zijn in eigen huis en . vrij te spreken ; 
U lieden spiegel, Ulenspiegel. vrijheidsheld, 
Zolang geknecht, weer opgestaan maar nooit geveld ; 
De blauwvoet vliegt ! nog is er jeugd die niet begeeft ! 
En in staat, groots en edel, voor een volk dat leeft : 
Maar hoog ten kruin geheven Vlaandrens wapenschild : 
De leeuw die waakt en hoedt — getart dan wordt hij wild ! 
Dezen stamboom, onze vreugd en pijn en... schand : 
Het zuiderdeer van 's Zwijgers hele Nederland. 
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leo mets zestig 
Vorige maand werd Leo Mets zestig. Bij deze gelegen

heid past het. dat wij deze verdienstelijke auteur even 
in de kijker plaatsen. 

De geboren en getogen Waa slander Mets studeerde te 
Antwerpen, volgde er akademie, schilderde, en werd ten
slotte onderwiizer in zijn geboortedorp Beveren-Waas. 
Mets debuteerde met novellen in 1944 (Wij Komen) en 
schreef dan romans in hei genre van zijn neef Emiel Van 
Hemeldonck, van het volkse naar literair-verzorgde type, 
vaak zeer sterk heimatgebonden zonder echter zuiver 
heimatroman te zijn in de beperkte zin (waar zijn eigen
lijk de grenzen ? Zijn Steinbeck en Sjolokow ook geen 
heimat-auteurs ?). 

Roman volgae na roman, met wisselende tematiek en 
stijgende literaire waarde : «De Zonen van zulke Tranen» 
(1949), « Chistiaan Reinland » (1952), « Mathilde » (1953), 
« Flarden aan de Mast » (1955). « Marcus en het laatste 
geweld » (1958), « Demonen over Polderland » (1960), 
« Het geslacht Hyoens » (1962), « De Jachthut » (1964), 
« Het paard van Elia » (1968), « Het zegel van mijn ver
langen» (1967), «Kronijk van een pover minnaar» (1969), 
« Hechteniskamp 1 + 2 » (1970). 

In deze romans heeft Mets in hoofdzaak individuele 
menselijke problemen aangesneden, gesitueerd op ver
schillende plaatsen en in verschillende ti jdperken welis
waar, soms met een vleugje romantiek dat af en toe eens 
naar het melodramatische afzakt, maar doorlopend met 
een warm en levensblij realisme dat echter de essentiële 
gevoeligheid van de auteur verraadt : er is zoniet een 
tweespalt dan toch een wedijver tussen beide en metter
tijd heeft de nuchterheid en het realisme het gevaar voor 
een in het sentimentele zich verliezende gevoel overwon
nen. Mets heeft daarmee, in de voetstappen van de Pille-
cijn, aan wie hij in zijn beste werk doet denken, de wil 
tot realisme verzoend met de drang naar het poëtische 
sublimeren. In dit realisme wordt de mens geschilderd 
met deugden en gebreken, drift en aandrift, met het 
geestelijke verlangen en het lichamelijke, met de haat 
en de liefde : een schildering die samenloopt met het rea
lisme van het verhaal en die nooit ontaardt in een psy
chologiserende uiteenrafeling van een pseudo-problema-
tiek, van schijnproblemen. Bij Mets is het verhaal cen
traal, en is romankunst in de eerste plaats dat wat zij 
altijd zal moeten zijn : verhaalkunst. 

In zijn jongste boek « Hechteniskamp I -1- 2 » heeft Leo 
Mets de individuele menselijke levensproblemen ge
plaatst in het kader en in het dekor van een sociaal en 
historisch gebeuren : de oorlog en al wat hij opriep aan 
haat en onrecht. Uit dit boek spreekt het « engagement » 
van de schrijver en zijn verontwaardiging. Zijn hunke
ring naar rechtvaardigheid geeft het een diepmenselijk 
aksent. 

Moge Leo Mets nog vele jaren, met een sedert zijn eer
ste werk ontegensprekelijk tot beheersing van het taal
kundige en romantechnische gerijpt talent, zijn vrucht
bare schrijversloopbaan voortzetten. 

Dat wensen wij — en alle « Wij «-lezers — aan de 
Vlaams-nationalist en « Wij »-lezer én aan de auteur Leo 
Mets, samen met een welgemeend « nog vele jaren » ! 

ontstaan en groei 
van de vbo 

De aanleiding tot het vieren 
van het 20-jarig bestaan van 
de Vereniging voor Beschaafde 
Omgangstaal (VBO) is ge
weest het verschijnen, 20 jaar 
geleden (1 maar t 1951), van 
het eerste nummer van « Nu 
Nog », orgaan van de Vereni
ging voor Beschaafde Omgangs
taal. 

Maar deze vereniging had al 
vroeger wortel geschoten, zoals 
wij uit dat eerste nummer ver
nemen : de oprichting had 
plaats gehad te Brussel op 13 
maar t 1948. Daarnaast was in 
1952, ook te Brussel, de Vereni
ging voor Bechaafd Nederlands 
tot stand gekomen. In 1953 
werd overgegaan tot samen
smelting van de twee vereni
gingen onder de naam van 
eerstgenoemde en met een be
s tuur gekozen uit de besturen 
van de twee verenigingen. In 
1954 kreeg de VBO rechtsper
soonlijkheid in de vorm van 
een vereniging zonder winst
oogmerken (VZW : Staatsblad 
van 8 mei 1954). 

Intussen was « Nu Nog » een 
regelmatig uitkomend tijd
schrift (sedert 1955 zesmaal 
per jaar) geworden en werd 
het, blijkens de briefwisseling 
met de leden, met belangstel
ling en aandacht gelezen. 

Het ledenaantal dat om deze 
tijd ongeveer 1150 bedroeg, is 
thans tot ruim 5000 gestegen. 
Daarvan heeft steeds een aan
zienlijk gedeelte tot de school
gaande jeugd behoord. Van den 

beginne af waren ook in een 
aantal plaatsen onderafdelin
gen in verschillende provincie
hoofdplaatsen provinciale be
sturen tot s tand gekomen. 

De vereniging heeft bij gele
genheid samengewerkt met ge
lijkgezinde organismen als de 
ABN-kernen, de Stichting Lo
de wijk de Raet en in Neder
land het Genootschap Onze 
Taal. 

De VBO heeft verschillende 
jaren een plechtige taaldag be
legd, die in het tentoonstel
lingsjaar 1958 in Brussel tot 
een driedaags taalcongres uit
groeide. Een regelmatig terug
kerende openbare uiting, door 
bovengenoemde samenwerking 
begunstigd, is de jaarlijkse pro-
pagandaweek voor het Alge
meen Beschaafd Nederlands 
(ABN-week), sedert 1968 een 
veertiendaagse geworden. 

Het doel van de vereniging 
is het verbreiden van het alge
meen Nederlands en het be
vorderen van het juiste taalge
bruik. De VBO staat buiten el
ke politieke of wereldbeschou
welijke strekking en staat 
open voor allen, die het bezi
gen van een verzorgde taal ter 
harte gaat. 

Het lidmaatschap bedraagt 
80 fr. voor volwassen leden en 
40 fr. voor jeugdleden, betaal
baar op prk. 1295.78 van de 
VBO te Brussel. Leden ontvan
gen het orgaan « Nu Nog » gra
tis. Het algemeen secretariaat 
is gevestigd : Treurenberg 4. 
1000 Brussel, tel. 02/18.09.66. 

Maurice Chevalier heeft zijn laatste lied gezongen. Zijn Vlaamse (Gentse) moeder zit er voor 
tets tussen dat hij het niet wegstak dat hij graag naar Knokke kwam zingen. Een paar jaar terug 
heejt hij er nog rechtstaande een applaus gegeven voor Toon Hermans, alhoewel hij van diens 
show waarschijnlijk geen gebenedijd woord had verstaan Hij verklaarde toen Hermans een groot 

showman te vinden. 

de t r u c m e t h e t t o u w 
Roger Pieters, onderwijzer te 

Nieuwpoort, publiceerde in 
Vlaamse, Noordnederlandse en 
Zuidafrikaanse tijdschriften 
rond de 200 verhalen, gedeelte
lijk gebundeld in « Een doodge
woon mens » (Sonneville, Brug
ge) en schreef ook luisterspe
len en een televisiespel voor 
de BRT. « De truc met het 
touw » is zijn eerste roman. 
Het tema : een opgroeiende 
jongen in een wereld van vol
wassenen, die geen moeite spa
ren om hem in deze wereld, 
met haar minst mooie kanten 
meestal, te introduceren. Er 
zijn, nadat hij de broosheid van 
die wereld ontdekt, twee kom-
pensaties : de figuur van de 
gestorven vader, zogezegd held 
van het verzet, en het meisje 
Griet met haar « kontestatie » 
der maatschappij . Beide blijken 
echter een illusie te zijn : de 
vader was helemaal niet de 
held, die hij zich heeft voorge
steld ; het meisje dat tegen de 
vervlakkende maatschappij wil 
protesteren, is zelf een naa r het 
schabloom van een onroman
tische, gesatureerde en daarom 
stuurloze en voor alle modes 
vatbare jeugd getekend. 

De jongen is opgevoed in het 
café van zijn moeder. Tijdens 
de oorlog zowel als na de oor
log door de meisjes die zij « te-
werkstel t » een aantrekkings
kracht uitoefenend op bezetten
de en bevrijdende soldaten, 

bloeit het bedrijf onder haar 
kundige leiding en haar handig
heid. De jongen wordt ver
wend, zowel door de meisjes 
die hem de eerste lessen 
in liefde geven als door de 
moeder, die op een bepaald 
moment incesteuse neigin
gen krijgt. Hij gaat dan 
naar de universiteit, waar hij 
Griet ontmoet. Zijn moeder wil 
terug huwen en de « zaak » 
aan een der meisjes overlaten. 
Jean, zoon van een spoorweg-
wachter onder Duits b>evel, be
seft zijn afstamming en zijn 
positie. Hij s taat nu alleen, en 
zoekt een laatste uitweg, een 
laatste houvast. Die meent hij 
te vinden bij de kontesterende 
« komputerjeugd ». Hij loopt 
mee in een betoging, achter een 
fanfare... die nadien een glas 
gaat drinken bij een erelid. 
« De kermis zwelt open in de 
stad ». Op deze zin eindigt dit 
niet zo bijster omvangrijke 
(128 blz) boek. 

Wanneer men weet, dat het 
een periode van ongeveer 20 
jaar, van kindsbeen tot univer
siteit, behandelt , kan men zich 
indenken dat de auteur uiterst 
spaarzaam is moeten omgaan 
met het materiaal, en uiterst 
nauwgezet heeft moeten kie
zen bij de samenstelling. In de
ze in de ikvorm vertelde ge
schiedenis van een jeugd, een 
« Bildungsroman » van een 
uiterste spaarzaamheid aan de

tail, wordt de onschone en 
droomloze wereld der volwas
senen gekompenseerd door de 
droomscheppingen van het kind 
eerst, door een schijnbaar ont
hecht sarkasme van de ik-fi-
guur (en van de auteur) later. 
Beide blijken echter niet be
stand tegen de realiteit van een 
genadeloze wereld, en ook de 
vlucht in de kontestatie blijkt 
een uiterlijk vertoon, geen aan 
het leven zingevend a l t e rna t i e t 

« De truc met het touw » is 
een goed geschreven, vlot ver
teld en qua ui twerking der te
matiek zeker origineel boek. 
De noodzakelijke samenballing, 
die het gevolg is van de ver
houding tussen het tijdsbestek 
in de roman en de omvang er
van, doen sommige nevenfigu
ren psychologisch minder u i t 
de verf komen. Als tekening 
van de psychologie van de t ie
ner en de opgroeiende jonge
man die zich vanuit een speci
ale situatie met de wereld der 
volwassenen gekonfronteerd 
ziet en door deze wereld bedro
gen wordt, hoezeer men hem 
ook met simpatie tegemoet-
treedt, lijkt dit romandebuut 
van Roger Pieters wel ge
slaagd, en zien wij gaarne uit
voeriger werk van hem tege
moet. 

Roger Pieters : « De t ruc me t 
het touw »• Boekengilde « De 
Clauwaert ». 

K-post 
• In exclusiviteit voor België, 
hiedt de sectie hedendaagse 
kunst van het Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen als eerste tentoon
stelling van het jaar 1972, de 
kunstverzameling van het tijd
schrift Playboy, onder de titel 
« Beyond Illustration - The Art 
of Playboy ». 

Sinds de laatste 18 jaren liet 
Arthur Paul, artistiek direc
teur en tevens kunstenaar, 
meer dan 1000 werken maken 
ter illustratie van verhalen of 
artikels van Playboy. Uit deze 
verzameling werd een keuze 
gemaakt van 71 werken van 43 
kunstenaars voor een rondrei
zende tentoonstelling in Euro
pa. De verzameling toont aan 
hoe goed kunst en illustratie 
samen kunnen gaan in actuele 
uitgaven. 

Het geheel van de tentoonge
stelde werken biedt een over
zicht van de hedendaagse 
kunstrichtingen, met een over
wicht van pop art-uitingen. 
Enkele van de meest belang
rijke resultaten van de Play
boyopdrachten zijn van Salva-
tor Dali, Frank Gallo, Dome-
nico Gnoli, Paul Van Hoey-
donck, Larry Rivers, James 
Rosenquist, George Segal, An
dy Warhol, Tom Wesselman. 
Dagelijks van 10 tot 15 u., uit
gezonderd maandag. 
• De feestelijkheden van de 
maand december gaan in het 
•jeugdatelier van het Konink
lijk Museum voor Schone 
Kunsten niet ongemerkt voor
bij. Danse7id en zingend wer
den Sint-Niklaas en Kerstmis 
stevig gevierd. Hoeden en kle
ren om schilderijen uit te 
beelden kregen fantastische 

modellen in de kinderhanden. 
In klei werd een hele kerststal 
gekneed en de zaal, waarin het 
atelier is ondergebracht, kreeg 
een feestelijk uitzicht door de 
zelfgemaakte versiering van de 
kinderen. Het Kerstfeestje 
voor een honderdtal entoesias-
te kinderen eindigde in een 
luidruchtige, bonte optocht door 
het museum. 

Na Nieuwjaar gaat het mu
seumatelier verder op zater
dagvoormiddagen van 10 tot 12 
uur, voor kinderen van 8 tot 
11 jaar. De gratis inschrijving 
met opgave van naam, adres en 
leeftijd van het kind en de 
vermelding van de gewenste 
periode' van deelname, ge
stuurd aan de Educatieve 
Dienst, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, Plaat-
snijdersstraat 2, 2000 Antwer
pen. 
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deze machine 
kookt op 100 graden 
-' • 

ontegensprekelijk 

gezonder 
linnen 

Babywas, werkkledij of gewoon an
dere dingen met hardnekkige vlek
ken,, worden volstrekt zuiver en 
hygiënisch gewassen als ze koken 
op 100 graden, 10 minuten lang. 
Constructa betekent ook de perfek-
tie van duitse teehniek, de garantie 
en dienst na verkoop over heel het 
land, verzekerd door de invoerder. 

anstruffa 
Constructs is beter. Uw verdeler zal u zeggen waarom. 

DIRK MARTENS 
P V B A 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 

Tel. (054)331.05 

AALST 
l ange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. {053)240.60 

KINDERARTIKELEN : p looi - en wandelwagens - bedjes en w iegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversier ingen - w=istafels 

en waskussens - k inderk leding. 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - turnk ledi j - rui ter i ju i t rust ingen - p ing
pong tafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en iisschaatsen -

kampingart ikelen - turngerei . 

SPEELGOED : ui tgebreide keus in merkart ikelen : autobanen - elektr. 
t reinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - f iets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltas

sen - borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WILLEBROEKSE 
METAALBOUW 

P.V.B.A. 
Egmont en Hoornestraat 15 

Wi l lebroek 
MAZOUTTANKS 
METAALWERKEN 
PIJPVERWERKING 
Tel. 03/78.82.34 

Firma 

VERSCHRAEGHE 
Dr. E. Mayenssfraat 36 
9110 Sf. Amandsberg 

wenst 
zi jn geacht klientee! 

EEN GELUKKIG 
EN VOORSPOEDIG 

NIEUWJAAR 

VLAGGEN - WIMPELS - KENTEKENS 

l in t jes voor Feesten - Koorden 10 m 

met wimpelt jes - vraagt Prijslijst 

P. SUYS - Molenvest 50 

2410 Herentals - Tel. (014)21207 

Drouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osyle! 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36.10.11 

Gent 

Omdat wi j absoluut niets willen overhouden geven wij nu onze winterkleding bijna gratis weg ! ! l 

Veel befer dan solden ! ! ! HIER MOET U, BESTE WULEZER, VLUG BIJ ZIJN ! 

TIENTALLEN REKKEN PRACHTIGE WINTERKLEDING voor dames en heren. Jongens en Meisjes 
NU UIT TE KIEZEN AAN 

HALVE PRIJS 
D A M E S 
Mantels 
Regenmantels 
Tailleurs 
Pan-taiileurs 
Kleedjes - Rokken 
Tunieken 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis 

H E R E N 
Pardessus 
Regenmantels 
Kostumen 
Sportvesten 
Broeken 

M E I S J E S 
Mantels 
Regenmantels 
Kleedjes 
''"oekpakken 
^ .'srgooiers 
Anorakken 

J O N G E N S 
Pardessus 
Regen mantels 
Kostumen 
Anorakken 

RESTAURANT 
.LINDENBOS 

BOOM 

1 ^ ^ ^ ^ 5P00R\'" P C 

HALi n 

MEYERS 
RUIME PARKING 

EN NOG ZOVEEL M^-^^.. 

HOE VLUGGER U KOMT, 
HOE BETERE ZAAK 

U KUNT DOEN ! 

NU KIEZEN AAN 

HALVE PRIJS 
Succeskleding M E Y E R S 

A. DE LANCLESTRAAT 4-10 

N I E L 
Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur. - Zaterdags tot 18 uur. 

Breng deze advertentie mee, geef ze aan Uw 
verkoper en U ontvangt onmiddellijk onze SU
PER S. KAART, die U toelaat het ganse jaar 
door al uw kwaliteitskleding aan fabrieksprij
zen te kopen en duizenden frs te besparen. 

-̂ : MIKLAAS 

*TEMSE 
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nieuw probleem 
De kleuren-TV schept ook problemen voor de voetbalsport. 

Meer bepaald in verband met het uitzenden van avondwedstrij-
den. Het is namelijk zo dat voor een uitzending in zwart-wit een 
lichtsterkte op het veld van 400 lux kan volstaan. Voor een uit
zending in kleur zou men echter een lichtsterkte van ongeveer 
1200 lux nodig hebben. Geen enkel stadion beschikt op dit ogen
blik al over dergelijke verlichting, maar het schijnt mogelijk te 
zijn het zover te schoppen. Als men er natuurlijk de nodige centen 
tegenaan gooit. Hier rijst nu echter het grote probleem voor de 
klubs : is het ekonomisch verantwoord dergelijke grote uitgave 
te doen, in de hoop af en toe eens in aanmerking te komen voor 
een uitzending in kleuren ? En zal de televisie meer betalen om 
dergelijke uitzending te mogen verzorgen ? Het zijn allemaal vra
gen die nog op een antwoord wachten, maar waarmee de klubs 
toch al geplaagd zitten. Het leven van een klubdirigent loopt niet 
altijd over een pad van rozen. 

spanning 
De beker van België, toegangspoort tot de Europese beker voor 

bekerhouders — wij zullen binnenkort eens een overzichtelijk 
tekeningetje maken om de verschillende Europese bekers te kun
nen onderscheiden — is bijna toegekend. Er blijven maar acht 
ploegen meer in lijn, namelijk Standard, Anderlecht en Beersphot 
(echt waar) van eerste afdeling, en Racing Mechelen, Bermg«>n, 
Charleroi, Tilleur en Tongeren van tweede afdeling. De zaak lijkt 
ons tamelijk gezond. Het kan bijna niet anders of de beker n'oet 
gaan naar Anderlecht of Standard. Als één van beide kampioen 
wordt en dus de Europese beker voor landskampioenen masr sne-
len, is er geen enkel probleem. Dan kan de andere de beker win
nen. Moesten echter de stijfkoppen uit Brugge zo dweers zijn 
kampioen te worden, dan zal het natuurlijk wat ingewikkelder 
worden. Voor wie zullen de miljoentjes dan zijn ? Het is spannend, 
mensen, spaimend. 

cijfers 
De internationale voetbalfederatie heeft eens berekend hoeveel 

voetballers er op de wereld zoal rondlopen, en waar ze het dikst 
lopen. Er zouden in de ganse wereld bijna 16 miljoen jongens (en 
tneisjes) tegen de bal trappen, verdeeld in een kwart miljoen 
klubs en zowat een half miljoen ploegen. Het is het oude konti
nent, Europa, dat de kroon spant, want hier zijn bijna 200.000 
klubs, met in totaal bijna 400.000 ploegen, en bijna 12 miljoen spe
lers. Wij zullen die cijfers uiteraard niet betwisten, want wij we
ten er niks van af. Wat ons wel een tikkeltje verwondert is het 
volgende : aannemend dat er in een ploeg 13 spelers spelen, en 
dat er een half miljoen ploegen zijn in de wereld, komen wij aan 
een totaal aantal voetballers van 6 a 7 miljoen. De rest van de 
eeciteerde 16 miljoen speelt dan wellicht buiten de ploegen. 

eruyff wint 
De golven onderscheidingen en prijzen voor de beste sportbe

oefenaars van alle soorten, op alle niveau's en voor alle echte en 
denkbeeldige prestaties blijven aanrollen. Zopas werd ook de 
beste voetbaler van Europa aangeduid, en ontving deze de zo be
geerde — u ziet, wij beginnen ons stilaan de terminologie eigen 
te maken — « gouden bal ». Het was de voetballer van Ajax Am
sterdam, Johan Cruyff, die door de Europese specialisten werd 
uitverkoren. Hij kreeg 116 punten achter zijn naam. Op de lijst 
komt ook een landgenoot van ons voor, namelijk Wilfried Van 
Moer, die welgeteld twee punten totaliseerde. Wil dat nu zeggen 
dat Cruyff 58 maal beter is dan onze Wilfried ? Tuurlijk niet. Dat 
wil alleen zeggen, dat al die prijzen en onderscheidingen waarde
loos zijn, kinderazie in 't groot en zever in pakskens. Men kan 
geen voetballers, die werken in verschillende opdrachten en ver
schillende omstandigheden, op een algemeen geldende waarde
schaal plaatsen. Er is doodgewoon geen « beste » voetballer. 

Som'i lijken hasket-hdllspelers 
wel eens op Bejart-artiesten... 

aan b.d. mechelen 

Wij werden door de heer (of 
dame ?) B.D. verleden week 
o-p de vingers getikt. Hij had, 
denken wij, drie keer gelijk. 
Primo was het geen onder
werp voor de sportpagina. Se-
cundo waren wi] nog nooit in 
Zmd-Afrika. De informatie 
over dat land krijgen wij in 
een kloosterorde die ginds se
dert 25 jaar mis.üewerk ver
richt. Tertio denken wij ook 
(en dat schreven wij hier ook 
al) dat de kleurlingen nergens 
in Afrika een hogere levens
standaard kennen 

In het door B.D. gewraakte 
stukje hehhen wij geen enkel 
woord van voor- of afkeur 
voor de apartheidspolitiek ge
schreven, en dat deden wij ook 
vroeger niet. Dat alles neemt 
niet weg dat wij de apartheids
politiek erkennen als een feit. 
Daaraan kan toch niet getwij
feld lüorden. Wat loij met be
doeld stukje wilden aantonen 
was enkel dat Roelants er ver
keerd aan deed. konkluzies te 
trekken op grond van een 
vluchtige indruk, en dat een 

gedeelte van de pers er ver
keerd aan deed deze indruk 
van Roelants te verkondigen 
als een waarheid. Wij luaren 
trouwens ver van de eerste of 
de enige om daorop te wijzen. 

diepgaande kennis 

Wij hehhen met de vertede
ring die ons eigen is zitten kij
ken naar het o zo ontroerende 
tafereeltje van de jonge echt
paren die tijdens Binnen en 
Buiten een mini-kwisje speel
den met René. Het ging over 
sport, en dus kreeg het geval 
onze duhhele belangstelling. 
Vroeg René aan de twee lieve 
dames : is het ja dan neen 
waar dat de olimpische winter
spelen volgend — pardo^i : dit 
jaar — doorgaan in Japan ? 
Beide dames zeiden van niet. 
Vroeg René aan heide heren : 
speelde nationale Pol van 
Himst aanvankelijk bij Hum-
heek ? Beide heren zeiden ja. 
René verbeterde dit haastig, 
maar, o verbazing, waar de Pol 
zijn eerste shoe's had aange
bonden, dat wist hij ook niet. 
Dit alles maar om te zeggen 
dat degenen die denken dat de 
doorsnee Belg een heleboel van 
sport afweet, zich lichtelijk 
vergissen. Behalve de verhe
ven naam van Eddy, weten de 
meesten er geen snars van. 

rooms komplot ontmaskerd 
Het mag ons plaatske kos

ten bij « Wij », maar d'r 
gaat niks boven een Brusse
laar. Van eigens bedoelen 
wij met een Brusselaar een 
Bruselaar, en niet de mada
me uit Grimbergen die nu 
twee maand aan de Muts
aard woont en geen Vlaams 
meer kent of de juffra uit 
Londerreel die in de Rue 
Neuve m een schoenwinkel 
werkt, en sedertdien bij 
Staf Vanzan in de Statie
straat te Londerzeel « un 
pond dezarikos sans fil » 
gaat kopen. 

Wij zullen dan ook nooit 
vergeten als wij ons beetje 
kopij naar « Wij » brengen, 
te Anderlecht of te Molen
beek of omstreken een van 
de vele volkse staminees 
binnen te gaan, én om de 
pint, én om de uitleg van 
de supporters van Danng of 
Anderlecht of allebei. 

Zo hebben wij maandag, 
aan de toog van een derge
lijke staminee. Gaston ont
moet 

Mesjeu Pierre was er ook, 
en mesjeu Romain, en «den 
azjan de police ». en mada
me Clementine, en Jules, Ie 
pilote (die inderdaad een 
soort kepi van onbekende 
oorsprong droeg), en Mar
cel van de boelangerie, en 
heel de kjiek Zij waren al
lemaal naar de match van 
Anderlecht tegen de Malin-
wa gaan kijken en zij waren 
allemaal heel ongelukkig 
omdat « da boerekiep » de 
idolen zomaar een puntje 
ontfutseld had Volgens de 
ene hadden « daa paysans 
wriêd loempe peüite », vol
gens mesieu Romain « ils 

n avaient pas lais&e jouer 
Anderlecht », volgens zowat 
iedereen was de arbiter 
« vendu » vermits hij een 
penalty of zes niet gefloten 
had. 

Volgens Gaston was dat 
allemaal « zever in paks
kens ». Heel de kwestie was 
volgens hem een politieke 
kwestie en niemand minder 
dan Suenens had zijn vin
ger in de pap. 

« Allei, zei Gaston, gaaile 
wèt toch allemoe dat daanen 
évêque principal de Belgi-
que in Mechele woent en da 
de Malinwa een echte pas-
teuiskiep es ». Madame 
Clementine zei daarop dat 
de « pasteurs maain botte 
kunnen kussen », maar dat 
was, volgens Gaston, niet 
« den essentiel de la ques
tion ». « Den grueite patron 
van den Union Beige, daane 
woent euik in Mechele, nes-
pa, dad es ne paroissien van 
den évêque ». 

Deze tesis werd onder
schreven door mesjeu Pier
re, en was dus juist. 

« Hawel, ne simple coup 
de telephone de l 'évêque noe 
de président, en 't es alle
moe in de saccoche. Ander
lecht es verkocht. Zo sumpel 
es da ». 

Wij moeten nog veel 
« simpelder » zijn, want wij 
verstonden het nog niet. 
Gaston lei beschermend de 
arm om onze onnozele hals, 
en met walmen biergeuren 
ontvloog de waarheid zijn 
mond. 

«Moe menneke, zei Gaston, 
reflesjisseid es ne moment. 
Wette gaai ni dat de chef 
de buroo van de président 
de 1'Union Bels mesjeu Al

bert es, Koosen zo gezeid, de 
président van den Ander
lecht ? Hawel. as de prési
dent van den Union Bels 
naa tege mesjeu Albert zei-
dege : écoute Albert, tu vas 
donner ce point aux Mali-
nois, sinon zal ik aa daa 
plosj oep den Bond ni kunne 
bezeurge, wa moed Albert 
dan doen ? Ha bon ». 

Madame Clementine zei 
daarop dat « da bekke 
pasteuir doe gièn affeeres 
mee hei, en da « z'eum nog 
ni zie stoen », maar het lei 
geen gewicht in de schaal. 

Suenens in een afschuwe
lijk komplot met Wouters 
en Roosens tegen Ander
lecht, wie had het vanzele-
ven gepeinsd ? En dat Gas
ton zoiets direkt doorhad. 
Hij dronk de twee drie pin
ten die Imks en rechts met 
een bescheiden gebaar voor 
hem besteld werden zonder 
luidruchtige triomf. Dat pas
te hier niet. 

« Mais, zei mesjeu Pierre, 
ik peisdege da daane évêque 
ne supportère van den An
derlecht was ». 

« Voila, zei Gaston daarop 
een tikkeltje dramatisch, zo 
ziede hoe da ze stoeme 
kleuite noe den bok doen. 
E es soidizant supportère 
van den Anderlecht moe as 
ge ni kompleet onneuizel 
woet, dan zodde weete dat 
iedere pasteuir nc; t ra i t re 
es ». 

Wij hebben op kosten van 
madame Clementine alle
maal nog een pint gedron
ken. Geuze deze keer. Van-
denstock. En Gaston, de ge-
lukzak, kreeg nog een bees 
van madame Clementine op 
de koop toe 

VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND 
aansluiting : 400 F 

Denk eens aan de talrijke voordelen die het lidmaatschap van de VLAAMSE A U T O M O B I L I S T E N B O N D 
voor U mee'^rengt : 

• om de veert ien dagen een rijk gevu ld nummer van de « auto-
toe rs l ». 

• een kosteloze verzekering tegen d-ide'i jke vp-kep'songeval len 
(25 000 F) 

• de uttgeb-e de dienstenverlening op de weg door de WACHT 
OP DE WEG. 

• kosteloze in l icht ingen nopens al lerhande juitdlsche, f iskale en 
toeristische aangelegenheden. 

• kosteloos nazicht van de wagen ( indien hi j geen 4 j oud is ) . 
• faci l i te i ten b i j de afhandel ing van al lerlei re isdokumenten. 

In l icht ingen op het hoofdsekretar iaat : 
VAB-VTB : Sint-Jakobsmarkt. 45 te Antwerpen Tel . (03)31.09.95 
of te Brugge. Bru'^sel Gent A a h t , Hasselt Tu rnhou t , Ko r t r i j k , Leuven, Mechelen, Oostende, Roesela-
re, Sint-Niklaas, Vi lvoorde 

ir 
RIJWIELEN 

KINDERWAGENS 
ROLLEND SPEELGOED 

St-|akobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLECEER ROGER 
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Aanbevolen huizen 

ELCO (BOSCH-DIENST) 
Auto-elektr. A diesel-inspuiting 
Elektr. & drukluchtgereedschap. 
Hydraulische installaties, enz.. . 

Jan van Rijswijcklaan 296 
Antwerpen - Tel. 03/27.38.20 

DIRIGENT 

|AN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Deurne 
TEL. 24.23.72 

Doorschrijfboekhouding Mercure 
Elektronische fakfureer- en boek

houdmachines 
HERMES (algemeen agent) 

Etn MERCURE 
K. Albertplein 11-12 (station) 
9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Bezoek Drankhuis 

« OP-SI NJOORKE » 
Nieuwwerk 1 - Mechelen 

achter postkantoor en 
St-Rombautskerk 

Uitbater FRANS GIELIS 
Tel. 015/111.06 

DISCO-BAR & DANCING 

« TRANSVAAL » 
49, Liersesteenweg - Booischot 

(bij Heist-op-den-Berg) 

In de geest der Nederlanden. 
Een typische Zuid-Afrikaanse 

sfeer. 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 — OOSTENDE 

Zeevisgroothandel • voor allen 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan ver
bruiker voor : diepvries, wekel. 

ontvangst. 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

A. DE BACKER-DECEY 
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ - PAPIERHANDEL 

GESCHENKEN 

R I CO 
De specialist in broeken 

DAAROM ZOVEEL KEUZE ! 
Ook maatwerk. 

Nationalestraat 20 - Antwerpen 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vijfwegenstraat 13 - Izegem 
Tel 051/316.23 

Kost minder dan U denkt ! 
4.000 tevreden klanten In 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16, Antwerpen 

Tel. 39 19 27 
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN 

A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

12.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

T.V. VANAF 9.000 F 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENn-^PrTRFFK 

AL AL KEUKENS GLASAI 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. 016/347.49 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051'612 84 

Bexoek 
Casthof « DE VEERMAN » 
Kaal 26, St.-Amands a.d. Scheld* 

Tel. 052/332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmant 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

« DE APPEL » 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
« Vlaams Konferentie-oord 

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

MET 
«WIJ»-ilOVERTENTIES 

NEEMT UW 
ZAKENCiJFER 

EEN HOGE VLUCHT 

Bedden- en Matrassenbedrijf 

« RUSTWEL » 
A. Versweyveld - Trollin 

Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 
Tel. 21.32.52 

Epeda - Beka - Simmons 
Dodo - Pirelli 

Kindermeubelen 
« TIENER-STUDIO » - T. 21.59.58 

Herentalsebaan 351-353 
2100 DEURNE 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffet 

Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 . Hekelgem 

Tel. 053/687.40 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreeks levering, alsook 
levering door bemiddeling van 

uw installateur. 
Residentiele 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark - 9990 Maldegem 

Tel. 050 715.29 

Verlichfingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. buiten de Kathelijnep. 

Grote baan Brugge-Kortrijk 
40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPtGEM 

5% aan V.U.-leden 
Tel. (015)629.4? 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

K R U C E R ' S 
AUTOCARS, de beste 

Depannagedienst 
Autocar - Autobus : 

Aarschotsesteenweg 86 - Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomsfraat 21 
1800 VILVOORDE 

Eksklusieve modellen 
VU 10 % 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

BANKETBAKKERIJ 

jozef en Rif-a 
NEUKERMANS-BLOM 

Balleistraat 9 - 1780 Teralfene 
Fijn gebak - Suikerwaren 

IJstaarten 
Wekelijkse rustdag : dinsdag. 

Tel. (053)682.15 

• I Vlamingen, 

1*7*1 '̂̂ ^̂ ^ GRATIS ADVIES 
^ ' ^ voor uw hypotheek-
^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

ÜNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons ! 

SANITAIRE- en KEUKEN-

INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

ROMY - PILS 
ROMAN PRODUKT 
Concessiehouder : 

B E T T E N S 
Masuistraat 9-13 - 1000 Brussel 

Tel. 16.17.19 

ALPHA MEUBELEN 
Klapdorp 70 - 2000 Antwerpen 

Tel. (03)33.83.59 
Stijl- Modern en Keukens 

• UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste tijd. 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
• INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebrillen 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder : JAN DE MOOR 
V U.-gemeenteraadslid 

Tel 52.01.22 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS 
Wouter Haecklaan 4 - Deurne 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

THUISWERKZAAMHEDEN 
In iedere gemeente worden per
sonen gevraagd voor het vou
wen van brochure's, sorteren 
van brieven, schrijven van adres
sen, enz. Alle thuiswerken zijn 
direkt te aanvaarden I Inlichtin
gen (postzegel insluiten) : 

LUCRATIEF BEDRIJF 
Postbox 2059 - 's Hertogenbosch 

Vlaamse 

Handelaars en Zakenlui, 

Wij Vlaams Nationaal l i voor U geen onbe
kend weekblad. 
Dit moet U aanzetten een advertentie in Wij 
Vlaams NationaaJ te plaatsen. 
Probeer eerst even met een advertentie 
« Aanbevolen hulzen ». iedere week een 
publiciteit van uw zaak (1 kolom breedte, 
3 cm hoogte in kader). Het kost slechts 380 fr. 
{ + BTW) per maand. 

Stuur Uw tekst in naar 
W i j VLAAMS NATIONAAL 

Publiciteitsdiensf -
Ani-werp public Relations 

HOF TER SCHRIECKLAAN 33 
2600 BERCHEM-ANTWERPEN 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT 

TeL : (03)52.81.73 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon 03/36.86.62 

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

IEDER 
THIER 

aar kan U op ieder ogenblik van de d^'i van 
middag- en avondmalen aanbieden 

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

in een gezellige sfeer. 
Nadien kri|gt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 
De grote specialitetien zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. • Tel. 03^53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
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persspiegel 
« Wie is de koning der ze

ge ? » zong rond Kerstmis in 
vertaling een radiokoor dit 
stuk uit de Messias van Haen-
del. Wie het Belgisch Messias-
ke zal zijn om het « Belgische » 
volk naar de vervulling van de 
kiesbeloften te leiden is nog 
niet bekend nu informateur Le-
burton zijn gekruld Johannes 
de Dopers-hoofd op de politie
ke kapblok heeft gelegd. Vol
gens de krantenpronostieken 
zou in de persoon van Eyskens 
het Oud en Nieuw Testament 
weinig verschil vertonen. On
dertussen is het best voorlopig 
niet ziek te worden in 1972 
want nog geen Belgisch mira-
kelman heeft de knoop van de 
weer vastgelopen zieketverze-
kering kunnen ontwarren. 

volksgazet 

En Van Eyndes krant schreef 
half-filosofische beschouwingen 
bij de vele nieuwjaarsbood
schappen die weer over ons 
werden uitgestort. Mannen met 
verbeelding, die zich tegen het 
vastgeroeste durven keren heb
ben wij nodig volgens het blad. 
Is dit een zachte wenk van de 
zwijgende meerderheid in 
Volksgazet om Van Eynde te 
vragen het nu eindelijk af te 
stappen. 

« Op de laatste dag van 1971 
overleed een Spaans schrijver, 
Ediuirdo Amacois op 98-iarige 
leeftijd te Buenos-Aires. Herin
nerd werd aan een van zijn 
uitspraken : « Het voornaamste 
in het leven is niet verstand 
maar verbeelding. Het grootste 
gemis is het gebrek aan ver
beelding en dat heeft altijd en 
in alle landen bestaan ». Hoe 
waar klinken deze woorden als 
men kennis neemt van de 
grauwe verbeeldingloze brij 
van de nieuwjaarsboodschap
pen. Dat gebrek ontstaat al
licht omdat actieve verbeelding 
niet alleen inspanning maar 
ook moed kost en op verzet 
stuit. Want is er verbetering te 
Berlijn dat is dat te danken 
aan Brandts OstpoUtik die ver
beelding vergde. Hetzelfde kan 
gezegd worden van de Britse 
toetreding tot de EEG en Hen
ry Kissinger is er inzake China 
in geslaagd zijn verbeelding 
over te brengen op president 
Nixon. 

» Voor 1972 moeten we de 
volken dan ook meer leiders 
met verbeelding toewensen, 
mannen die in staat zijn die 
verbeelding met grootmoedig
heid in de praktijk te brengen 
en die durven breken met sleur 
en vastgeroeste egdismen, wel
ke vooruigang en vrede dwars
bomen ». 

de standaard 

Manu Ruys maakt een soort 
robotfoto waaraan de nieuwe 
eerste minister volgens hem zal 
moeten beantwoorden. En vol
gens die beschrijving kruipt uit 
de nieuwe hoed het oud konijn 
Eyskens terug naar boven. Er 
staat zelfs een oproep tot « ver
trouwen » bij aan dat oud ko
nijn, 

« Het lijkt vanzelfsprekend, 
dat hij tweetalig moet zijn en 
dus ook de taal van de meer

derheid der bevolking machtig 
zijn. (Wij herinneren ons le
vendig het ge jouw van een 
nochtans gekultiveerd Frans-
Canadees publiek, toen Lester 
Paerson, toenmalig premier, in 
een Engelse speech tussendoor 
wat Frans radbraakte... en in 
Canada zijn de franstaligen 
dan nog een minderheid...) 

» Verder lijkt het wenselijk 
dat de eerste-minister gelooft 
in de meer fundamentele idee-
en, die aan de basis liggen van 
de stromingen waarop het land 
beweegt. Van premier Eyskens, 
wiens regering België tot een 
regionale staat maakte, was ge
weten dat hij in het regionalis-
me geloofde. Het lijkt m.oei-
lijk denkbaar dat een verstokt 
unitarist nu nog een Belgische 
regering zou kunnen voorzit
ten. Het zou van bij de aanvang 
de geloofwaardigheid van die 
regering ondermijnen. De evo
lutie naar gewestelijke autono
mie is immers niet ten einde : 
er staan nog hervormingen te 
wachten. 

» Zij moeten worden toever
trouwd aan mannen, die het 
vertrouwen genieten, én van 
hun gemeenschap, én van het 
land. 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG, 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.V.BJ\. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (BI) - Tel 02/79.20.00. 

V. ^ 

de spectator 

De eindejaarsbezinning doet 
de getrouwe CVP-paladijn Van 
Haverbeke dingen schrijven 
over de CVP (en ook over de 
BSP) die wel ver afstaan van 
het onlangs nog uitgetrompette 
« vertrouwen ». 

« Er is eerst en vooral de 
teleurgang van de traditionele 
partijen. 

» Het is niet aanmoedigend 
voor partijleiders te moeten 
vaststellen dat meer en meer 
kiezers zich — spijts al de goe
de wil en de bedrijvigheid van 
de partij-intanties — van hen 
afkeren. 

» Tioee verkiezingen naeen 
heeft de CVP de kiesstrijd in
gezet met een veel te omstan
dig programma en onder niets
zeggende leuzen. 

» In 1968 luidde het « De 
CVP doet het ! )•>, in 1971 « Ver
trouwen ». En men overdekte 
de muren met het beeld oan 
de uittredende Eerste-minister, 
alsof — met alles respect voor 
een man die dit in hoge mate 
verdient — dit de doctrinale 
leegte van de partij kon vullen. 

» De CVP die zonder de stan
den, op veel plaatsen, een on-
wezenbaar iets is, is nog meer 
dan vroeger — tot ergernis van 
de jongeren die in de partij 
een ideaal willen dienen, — 
uitgegroeid tot wat wij kunnen 
noemen een standenbelangen-
partij zonder bezieling en geest-
drinft. 

» Men heeft reeds te veel ge
schreven dat' een gewetenson
derzoek zich opdringt, alsof dit 
niet reeds lang gedaan werd 
door degenen die, hoewel niet 
tot de kaders behorende, wel 
weten waar het schort. Hoe dan 
ook deze omstandigheid weegt 
zwaar op de partij op het ogen
blik waarop zij nieuwe verant
woordelijkheden moet opne
men ». 

la libre belgique 

De oude tante wordt het spel
letje rond Eyskens en Leburton 
beu en stelt, de 1830-komplek-
sen overwinnend, meteen voor 
de Nederlander Luns tot rege
ringsformateur aan te stellen. 
Die moet dan wel erg konser-
vatieve en pro-Belgische ver
klaringen hebben algelegd om 
des Libres kunst te verwerven. 
Zij het dan nog in de vorm 
van een laat oudejaarsavond
grapje. 

« Mr. Luns woont als sekre-
taris-generaal van de NATO 
reeds in Brussel, dat zou dus 
geen probleem stellen. Maar 
waarom denken aan deze grote 
man (1,90 m. minstens) ? In 
een verklaring aan onze Neder
landse kollega « De Telegraaf » 
vlecht M. Luns een grote kroon 
voor ons land. In zijn ogen is 
het « een vrij land waar het 
goed is te leven » en « leven^s-
wijze, politieke kringen en alle 
kleine gewoonten zijn er nor
maler dan in Nederland ». 

» M. Luns waardeert ook on
ze Televisie (behalve waar
schijnlijk wanneer zij beelden 
overneemt van boven de Moer
dijk) en ook onze geschreven 
pers waarvan hij met vreugde 
vaststelt « dat er die verbazen
de drukdoenerij niet heerst die 
van haar Nederlandse tegen
hanger de spreekbuis maakt 
van uiterst linkse groepjes ». 

» Zou, rekening houdend met 
deze uitspraken, de sekretaris 
generaal van de NATO niet ui
terst geschikt zijn als de ideale 
eerste-minister voor België ? » 

de tijd-maasbode 

Geef ons dan maar liever de 
geest van die andere Nederlan
der, Godfried Bomans , waar
over deze Nederlandse krant 
na zijn begrafenis schreef dat 
hij veel meer was dan de « lol
broek ». Op hem paste het vers 
over de nar. « De nar heeft tot 
zijn taak, het mensdom te ver-
blijen », « hij lacht en lacht om 
't hart niet uit te schreien ». 

« Pas veel later werd, door 
kleine bijzinnetjes, de verzwe
gen dimensies van zijn persoon 
duidelijk, een vingerwijzing 
naar een man, die ooit heel erg 
gelukkig en heel erg ongeluk
kig was geweest, een verban
nen gelovige, een gefnuikte fi
guur, steeds op zoek naar een 
verloren paradijs. 

» Omdat hij dat allemaal pu
bliek moest doen, werd het 

vervormd, voorgekauwd, be-
sausd. De woorden die Bomans 
sprak leken bij zijn oren weer 
naar binnen te gaan, alsof hij 
ze zelf ook voor het eerst hoor
de. Hij speelde zichzelf. Speel
de met zichzelf. Liep met een 
boog om zichzelf heen. Het mag 
allemaal. Iedereen doet dat. 

» Het zicht op de situatie be
gon, naar mijn gevoel, juist die 
verheldering te krijgen, die een 
gerijpte mens in staat stelt en
kele zinnen te zeggen die de
finitief zijn, het meest wezen
lijke raken ». 

OFFSET - ST6NCILWERK - FOTOKOPIJ 
I N K A 

Turnhoutsebaan 405 - Borgerhout 
, TEL. 03.35.70.00 

het laatste nieuws 

En in het touwtrekken tus
sen mutuali tei ten en geneeshe
ren geraakt maar één slachof-
fer echt gekneld : de zieke. 

« De slotsom is evenwel, dat 
de zieken de prijs van deze rel 
zullen betalen. De hogere dok
ter s-erelonen. waarmee de zie
kenfondsen eigenlijk ingestemd 
hebben, worden officieel niet 
aanvaard. De terugbetalingen 
gebeuren op basis van offi
ciële erelonen. Het verschil 
moet door de zieken bijgepast 
worden. Tenzij minister-voor-lo-
pende-zaken-van-Sociale Voor
zorg, De Paepe, zijn verant
woordelijkheid opneemt, en 
niet enkel ten overstaan van 
het geneesherenkorps ». 

gazet van antwerpen 

Blijkbaar verontrust door de 
« geruststellende » praat van 
Leburton « dat de Voerstreek 
geen knelpunt meer is » (als 
Vlaming begrijpen wij weeral 
dat de CVP de Voerstreek zo 
goed als verkocht heeft) be
zweert deze krant dat men van 
dat probleem een vrije kwestie 
zal maken. Immers men heeft 
de 2/3 nodig dit wil zeggen : 
stemmen van de oppositie. 

« Zowel voor de Voerstreek 
als voor de indeling van het 
land in drie gewesten, bepaalt 
de Grondwet dat de desbetref
fende wetten de instemming 
moeten hebben van de meer
derheid in elke taalgroep plus 
2/3 van het ganse parlement. 
De CVP-PSC plus de BSP heb
ben onvoldoende zetels om dat 
kworum te halen. Een regeling 
opdringen is hier dus ongepast: 
men zal later toch met de op
positie moeten gaan praten. 

» Het ligt dus voor de hand 
dat de regeling voor de Voer-
-itreek en ook de indeling van 
het land in drie gewesten, met 
daarin de delikate afbakening 
van het Brusselse gewest, be
ter als vrije kwesties aan het 
parlement kunnen worden 
overgelaten, omdat men daar
voor de oppositie nodig heeft, 
die niet marcheren zal, als het 
initiatief van de regering uit-
naat ». 

w. iuyten. 

zoekertjes 

Gevraag^d vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen, Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R 168 

Welke handelsreiziger kan 
ons verschillende depots bezor
gen voor droogkuis, tegen goe
de vergoeding ; omgeving t 
Bru'- ' -Vilvoorde-Mechelen. 
Kon' kt via Theo Pauwels, pro-
vinc'Tal raadslid, Haachtse» I 
stenweg 1176, Evere. Tel. 02/, ^ 
23.10.78 of 02/16.32.15 — R 178 ' 

Jonge man, 21 jaar, diploma 
A6 Al Boekhouding, mili taire 
dienst volbracht, liefst omge
ving arr. Turnhout. 
Zich wenden volksverteg. Jo 
Belmans, Possonsdries 7, 2440 
Geel, tel. 014/58.535. — R 180 

Juffrouw, 19 jaar, diploma 
hoger secundair onderwijs, bij 
voorkeur Zuider-Kempen. 
Zich wenden volksverteg. Jo 
Belmans, Possonsdries 7, 2440 
Geel, tel. 014/58.535. — R 181 

Man, 49 jaar, zoekt werk als 
schrijnwerker wegens sluiting, 
Bedrijfspecialiteit : decoratie -
magazijninrichtingen enzov. -
streek Mechelen - Leuven -
Brussel. Kontakt via senator 
R. Maes, tel. 20.18.59. — R 182 

Handelsreiziger, met erva
ring, 33 jaar, zoekt passende be
trekking. Schrijven of telefone
ren : senator Jorissen, Louisa-
straat 21, Mechelen, tel. 015/ 
43596. - R 183 

Metselaar, ook bestrater, zoekt 
passend werk, liefst Antwer
pen of Mechelen of omgeving. 
Burgerlijk electrotechnisch -
werktuigkundig i n g e n i e u r 
(richting mechanica) : 27 jaar 
zoekt passende betrekking. 
Schrijven senator Jorissen. 
Louisastraat 31, Mechelen of 
opbellen 015-435.96. R 184 

Gekende firma in droogkuis 
zoekt bekwaam chauffeur. Ou
derdom 55 tot 60 jaar. Tweeta
lig, goed loon, zich aanbieden 
aÜe dagen tot 17u.30, Lindeste. 
18 - 1030 Brus. Tel. 02/16.32.15. 

R 179 
Viertalige sekretaresse ge
vraagd voor Westrand Brussel, 
eventueel ook part-time. Schrij
ven of tel. kantoor blad R l 

Betrekkingen Politieagent te 
Jet te . Kandidaten schrijven De 
Berlangeer Jan, De Smet de 
Nayerl. 158 - 1090 Brussel. —R2 

Man 46 jaar, zoekt dringend 
werk als magazijnier, schrij
ven D. Berlanger. De Smet de 
Nayerl. 158 - 1090 Brussel —R3 

medegedeeld 
DOSSIER OVER GAST 
ARBEIDERS 

In zijn recent win te rnummer 
publiceert « Kontakten '72 » 
( driemaandeli jks tijdschrift 
van Caritas Catholica, Gui-
mards t raa t 5, 1040 Brussel) een 
vrij uitvoerig dossier over de 
actuele problematiek van de 
gastarbeiders en hun gezinnen 
in België. Aan dit dossier heb
ben o.m. hun medewerking ver
leend : prof. W. Dumon, socio
loog A. Martens, N. Fineau ver
antwoordelijke van de migran-
tendiens en J. Cleemput verant
woordelijke van de emigratie-
dienst van Caritas. 

Na een kritisch overzicht van 
« 40 jaar Belgische immigra
tiepolitiek », besteedt het dos
sier vooral aandacht aan de 
huidige specifieke problemen 
van de gastarbeiders, zoals he t 
gebrek aan rechts- en verblijfs
zekerheid, de moeilijke ar
beidsvoorwaarden, de woning
nood, de onaangepaste schoolsi
tuatie voor hun kinderen, de 
typische problemen van de bui
tenlandse vrouw, de geringe in
spraak op syndicaal en politiek 
terrein, de godsdienstige en 
culturele integratie, de gezond
heidsproblematiek. Het dossier 
schrikt er niet voor terug 
scherp te wijzen op de verant
woordelijkheid zowel van het 
Belgisch beleid, als van de 
kerkverantwoordeli jken en de 
gewone burgers. 

Heel - wat statistieken en ta
bellen vervolledigen het dos
sier. Ook biedt het een biblio
grafische handleiding voor ver
dere studie. 

Invoerder van chocolade en suikerwaren vraagt : 

VERTEGENWOORDIGERS (liefst tweetalig) 

voor verscheidene sectoren in België, max. 45 jaar, in bezit van 
wagen, voor bezoek aan banketbakkers-suikerwaren. Voorkeur 
aan element op de hoogte van het artikel en kunnende klien-

teel bewijzen. Schrijven COGIPA, Keibergstraat 31 te 
1930 ZAVENTEM of tel. voor afspraak nr 02/20.45.84 

U's beddenbedri if 
^eem een wooninrichting 
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bevwegingslVÜJzer 
antwerpeti 

ANTWERPEN (Arr.) 
DR. K. DELAHAYE 

Op zondag 9 januari 1972 her
denken wij samen met de VU-
afdeling Antwerpen het overlij
den (een jaar geleden) van on
ze goede koUega en medestrij
der, wijlen dokter Karel Dela-
haye. Wij spreken af te 10 u. 45 
aan de ingang van de begraaf
plaats : Van Craenstraat te 
Schoten. 
ARR. RAAD 

Vrijdag 21 januari te 20 u. 30 
in de bovenzaal van het lokaal 
« Nieuwe Carnet », Carnotstr, 
60, Antwerpen. 
VUJO-ARR. 

Morgen zondagvoormiddag 9 
januari, kolportage te Hemik-
sem, bijeenkomst om 10 u. aan 
het gemeentehuis te Hemik-
sem. Wie vervoerproblemen 
heeft komt om 9 u. 30 aan de 
tank (Garage Permeke) op de 
Van Rijswijcklaan te Antwer
pen. 

AARTSELAAR 
OPENING VLAAMS HUIS 
« RODENBACH » 

Heden zaterdag 8 januari 
heeft de officiële opening plaats 
van ons lokaal « Rodenbach », 
Kapellestraat 19. Wij rekenen 
er stellig op die dag vele VU-
simpatisanten in Aartselaar te 
mogen begroeten. 

Programma : Samenkomst 
aan ons lokaal te 14 u. 30. Te 
15 u. zal de arr. voorzitter L. 
Van Huffelen de afdelingsvlag 
overhandigen. Nadien optocht 
door de gemeente met de 
Vlaamse Volksharmonie. De 
optocht wordt besloten in ons 
lokaal met een openingsrede 
door volksvertegenwoordiger 
Hugo Schiltz. 

Aan al onze leden : hang op 
8 januari vanaf 's morgens de 
Leeuwevlag uit ! Aartselaar 
moet die dag een Volksunie
gemeente zijn ! 

ANTWERPEN (Stad) 
1972 

Aan al onze vrienden wen
sen we een goede gezondheid 
en dat we samen de VU nog 
mogen versterken. 

Aan al onze tegenstrevers, 
een even goede gezondheid, 
doch dat ze politiek verder ach
teruit mogen boeren. 
ABONNEMENTENSLAG 

De heer Janssens is een ver
stokt liberaal, en we begrijpen 
dat hij geen abonnement neemt 
op « Wij » van de Volksunie. 
Maar u lezer moest al lang we
ten dat u de partij versterkt 
met een abonnement te nemen. 
350 fr. voor gans 1972 kan ge
stort worden op PC Bergers G. 
(onze voorzitter) 61.75.11, Ant
werpen. 
HERNIEUWING LEDEN 1972 

Regel zo snel mogelijk uw 
bijdrage aan de plaatselijke af
gevaardigde van uw afdeling 
of kom naar het sekretariaat, 
Wetstr. 12, Antwerpen. U kan 
ook storten op PC Bergers G. 
61.75.11 Antwerpen. 100 fr. voor 
gans 1972. De lidkaart wordt u 
dan dadelijk toegestuurd. 
VUJO 

Morgen zondag 9 januari, kol
portage te Hemiksem, bijeen
komst om 9 u. 30 aan de tank 
op de Jan Van Rijswijcklaan. 

14 januari : Vujo-instuif van
af 20 u. 30 in de Don Quichotte 
op de Stadswaag te Antwerpen. 

Vujo dankt de medewerkers 
en de prijzen-schenkers van de 
Kerstaktie voor de minder-ge
goeden in het St. Andries-
kwartier. 
HERDENKING 

Een jaar geleden overleed dr. 
Delahaye. We leggen een bloe
menkrans neer op het graf te 
Schoten, morgen zondag 9 ja
nuari. Bijeenkomst aan de in
gang van het kerkhof, Van 
Craenstraat te Schoten om 10 
u. 45. 
ALLERLEI 

Gepland voor binnenkort : 
kolportage op Linker Oever op 
zaterdag 4 maart ; gezellig sa
menzijn onder de medewerkers 
van de direkte aktie tijdens de 
verkiezingen op vrijdag 4 fe
bruari ; uitstap naar Klein Bra
bant, Mariakerke, St. Amsipds 

a/d Schelde, met wandeling 
langs de dijken en velden. Deze 
drie punten onder voorbehoud, 
goedkeuring bestuur 13-1-72. 
GALABAL 

De Vlaamse Aktie- en Kul-
tuurgemeenschap richt haar 4e 
Galabal in op zaterdag 12 fe
bruari a.s. Onder de benaming 
« Vroeger en Nu » heeft dit 
dansfestijn reeds een grote 
weerklank gevonden bij alle 
echte flaminganten. Wil u er 
ook bij zijn ? Haast u dan met 
aanvraag der toegangskaarten: 
200 fr., Wetstr. 12, Antwerpen. 
Tel. 36.84.65 of door storting op 
PC 61.75.11 van Bergers G., 
Antwerpen. De kaarten wor
den dadelijk toegestuurd na 
storting. 

BERCHEM 
LIDKAARTEN 

Praktisch alle lidkaarten 
werden aangeboden. Wie niet 
thuis was kan zijn lidkaart af
halen bij de sekretaris, Kem-
melbergstraat 37. 
TOMBOLAPRIJZEN 

Wij hebben reeds schitteren
de prijzen voor onze tombola 
op 5 februari. Maar er kunnen 
er nog bij. Wie nog wat waar
devols en moois wil schenken 
kan terecht bij de secretaris of 
bij de besturen. 
ABONNEMENT « WIJ » 

Nog is het niet te laat om de 
rangen van de « Wij »-lezers te 
komen versterken. Voor 350 fr. 
per jaar krijgt u de enige juiste 
voorlichting betreffende alles 
wat Vlaanderen aangaat. Onze 
bestuursleden zullen u graag 
als abonnee inschrijven. 

BOOISCHOT 
VLAAMSE NACHT DER 
ZUIDERKEMPEN 

De afdelingen Booischot en 
Heist op den Berg-Hallaar no
digen allen uit op het « Eerste 
Lustrum van de Vlaamse Nacht 
der Zuiderkempen ». Om dit 
feestelijk te vieren wacht u 
volgend prachtig programma 
aangeboden, op 29 januari 1972 
om 20 u. 30. In de feestzaal : 
The Skyliners Pop Band o.l.v. 
André Coucke met de zangers 
Thao Tissen en René Chico en 
als gastvedetten Kalinka en 
Jacky Manella ; in de bierkel-
der : The Black Cats ; in de 
stemmige bar : Jupe en zijn 
Hammondorgel. Prachtige tom
bola. Dit alles voor slechts 50 fr. 

Zaal « Eden », Bergstraat, 
Heist op den Berg. 

BONHEIDEN 
ROUW IN DE AFDELING 

Op 69-jarige leeftijd ontviel 
ons Gust Casteels. Onverwoest
baar was de trouw en de liefde 
voor zijn volk, waarvan hij de 
rechtvaardigheid van zijn 
strijd, maar ook van zijn zwak
heden kende. Ondanks het on
recht dat hijzelf had onder
gaan, wist hij de menselijke te
korten tot hun ware verhoudin
gen te herleiden. Daarom wer
den zijn inzichten en raadge
vingen door zovelen op prijs 
gesteld. 

Aan de familie en vrienden
kring bieden wij onze gevoe
lens van diep medelijden aan 

BORGERHOUT 
GEZELLIGE 
LEDENVERGADERING 

Vrolijk samenzijn op vrijdag 
14 januari te 20 u. 30 in de bo
venzaal « Nieuwe Carnot », 
Carnotstraat 60 te Antwerpen 
met de medewerking van Wil
lem de Meyer. Elke aanwezige 
krijgt 1 worstenbrood of 2 ap
pelbroodjes door het bestuur 
aangeboden. Gelieve dan ech
ter voor 6 januari te verwitti
gen bij mevr. Van Geert, Lt 
Lippenslaan 22. Borgerhout. 
WENSEN 

Wij wensen al onze leden en 
simpatisanten een gelukkig en 
voorspoedig 1972. 

EDEGEM 
E. DE FACQ IN ONS MIDDEN 

Vrijdag 14 januari om 20 u. 
15 gaat onze volgende leden
vergadering door in gemeen
schapscentrum « Drie Eiken ». 
Onze Brusselse volksvertegen
woordiger drs. Eugeen De 
Facq zal handelen over de Bel
gische ontwikkelingssamenwer
king, over de problematiek van 

de derde wereld, over de schan
daaltjes van de buitenlandse 
politiek van Harmei (wapen
handel), over de interne keu
ken van de UNO. 
DANSFEEST 5 FEBRUARI 

Onze afdeling houdt haar 
jaarlijks dansfeest in de zeer 
ruime hallen van COVA (Prins 
Boudewijnlaan) op zaterdag 5 
februari a.s. De danszaal bevat 
duizend zitplaatsen. Daarom 
doen wij een dringende oproep 
om vrienden en magen uit te 
nodigen op het bal van het jaar 
in Edegem. 
ABONNEMENTENSLAG 

Werkt u mee aan onze abon
nementenslag ? Wend u tot W. 
De Backer, Graaf de Fiennes-
laan 69. 
VUJO 

Wij zijn uiteraard allemaal 
aanwezig op de debatavond 
met E. De Facq. 

Wie wil meewerken aan de 
choreografie voor het bal, geve 
zijn of haar naam op aan Hel-
ga D'Hanis, P. Boudewijnlaan 
351. 

Eind januari houden wij on
ze eerste Vujo-aktiviteit van 
het jaar met als gast Hugo 
Schiltz. 
GEMEENTERAAD 

Tijdens de jongste zitting 
van de gemeenteraad hield on
ze benjamin Vera Smedts, on
danks spreekverbod een vurig 
pleidooi om een motie voor am
nestie goed te keuren. Het voor
stel werd door onze o-zo-chris
telijke humanisten van de CVP 
verworpen, samen trouwens 
met een voorstel van Hilde De 
Wit i.v.m. het behoud van de 
Voerstreek bij Limburg. 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Schepen Alfons Bollen, Koe
koeklaan 7, tel. 64.49.43 • raads
lid Antoon De Groof, Van de 
Weyngaertlei 8, tel. 64.37.08 ; 
KOO-lid Veerle Thyssens, 
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41 ; 
KOO-lid Lode Van Vlimmeren, 
Hoogboodsesteenweg 22, tel. 
64.41.48. 
ABONNEMENTEN 

Het bestuur van de afdeling 
dringt er nogmaals op aan dat 
elke « Wij »-lezer zijn abonne
ment zou hernieuwen. Tevens 
doen wij een oproep om zoveel 
mogelijk namen en adressen 
van VÜ-simpatisanten aan ons 
door te geven. Kent u iemand : 
bel of schrijf : Maurits Van 
Tongerloo, Leliënlaan 62, Eke-
ren, tel. 64.55.14. 

HOBOKEN 
LIDKAARTEN 

De bestuursleden zijn op 
ronde om de lidkaarten 1972 
aan te bieden. Hoofdleden : 100 
fr., bijleden : 50 fr. 
ABONNEMENTEN « Wij » 
Het sekretariaat. Jozef De 
Costerstraat 38, tel. 27.85.58 en 
Jan Peeters, Lageweg 158, tel. 
27.63.88 staan steeds ter uwer 
beschikking. Ook nieuwe abon
nementen worden verwacht. 

HOVE 
WENSEN 

Wij wensen al onze leden en 
simpatisanten een gelukkig en 
voorspoedig nieuwjaar. Veel 
zon, veel bomen, veel schoons 
op uw levenspad. Verder veel 
volharding, moed en eensge
zindheid in de strijd van elke 
dag voor een bewuster Vlaan
deren. Zo worden we in 1972 
samen nog sterker. 

KASTERLEE 
KANTONNAAL BAL 

Zaterdag 22 januari 1972, eer
ste VU-bal te Kasterlee in zaal 
« Druif », Markt, ingericht door 
kantonnale werking Herentals. 

KONTICH 
OPTOCHT 

Vandag, zaterdag 8 januari, 
VU-optocht te Aartselaar. Zie 
afd. Aartselaar. Kontich zal er
bij zijn, gezamenlijk vertrek in 
lokaal Alcazar om 14 u. 
VLAAMSE KRING 

Houdt haar bal op zaterda=g 
19 februari. Datum vrijhouden. 
ABONNEMENTEN « WIJ » 

De abonnees die door om
standigheden hun « Wij » niet 
via de post hernieuwd hebben, 
worden verzocht af te rekenen 
op ons sekretariaat. Kosterij-
straat 6. 

LIER 
DRIEKONINGENFEEST 

Op zondag 9 januari te 14 u. 
in het hof van Aragon te Lier. 
Poppenkast, speelgoed, versna
peringen. Inschrijvingen : A. 
Peeters, Mechelsestraat 63 ; J. 
Mijlemans, Hazenstraat 34 of 
E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 163. 

VLAAMSE KRING 
Wie gaat mee naar de Poesje-

nellekelder op donderdag 27 ja
nuari ? Op het programma : 
« De Leeuw van Vlaanderen », 
« De Beenhouwers vaK de 
Bloedberg » en « De Maagd van 
de Burggracht ». Bijdrage : 50 
fr. Inschrii vingen : Dirk De 
Pillecijn. Predikherenlaan 23, 
tel. 70.32.19 ; Jan Mijlemans, 
Hazenstraat 34, tel. 70.31.33. 

NIEL-SCHELLE 
FEDERALISME 

Donderdag 20 januari te 20 u. 
verwachten we in de Blauwe 
Kuip, E. Claessenslaan 103, Niel 
de specialist ter zake, Ludo 
Van Wauwe, die ons een uit
eenzetting komt geven over fe
deralisme. Inrichting Volksunie 
Niel-Schelle in samenwerkin.j 
met het Dosfelinstituut. Toe
gang gratis. Iedereen welkom. 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdag tussen 19 u. 30 
en 21 u. 30 verwacht ons ge
meenteraadslid, Jos De Koek, 
de mensen met administratieve 
moeilijkheden. Iedereen is wel
kom. 
GEZELLIG SAMENZIJN EN 
KINDERFEEST 

Al onze leden en simpatisan
ten houden van nu af reeds za
terdag 26 en zondag 27 februari 
vrij voor respektievelijk ons 
gezellig samenzijn en ons kiu-
derfeest. Nadere gegevens vol
gen. Tevens verzoeken we onze 
mensen, aan de afdelingssekre-
taris, Aug. Vermeylenstraat 5, 
Niel, een klein berichtje te zen
den over familieaangelegenhe
den zoals : geboorten, overlij-
dens, ziekten, huwelijken. De 
afdeling deelt zowel in uw ver
driet als in uw vreugde. 
ABONNEMENTENSLAG 

Niet alleen het partijkader 
moet aktief zijn bij het wer
ven van nieuwe abonnees. We 
nodigen onze leden en « Wij »-
lezers eveneens uit hun steen
tje bij te dragen. Breng een 
nieuwe « Wij »-lezer aan of 
schenk iemand een abonnement 
(1 jaar : 350 fr. ; 6 maanden : 
200 fr. ; 3 maanden : 105 fr.). 
Inlichtingen bij de bestuursle
den of vrijdagavond op het se
kretariaat. Antwerpsestraat 106 
te Niel. 

WESTMALLE 
VOLKSUNIE-BAL DER 
VOOR- EN NOORDERKEM
PEN 

Zaterdag 12 februari in de 
feestzaal der meubelfabriek 
« De Kempen », Zoerselbaan, 
grensscheiding Westmalle -
Zoersel met het orkest « The 
Telstar ». Eerste dans om 20 u. 

WILRIJK 
OVERWINNINGSBAL 

Na de jongste verkiezingen 
hadden wij reden te over om 
te juichen. In één klap kregen 
wij er een volksvertegenwoor
diger en provincieraadslid bij. 
Dat moest uiteraard gevierd 
worden en daarom hebben wij 
besloten van ons jaarlijks bal 
iets speciaals te maken, 't Or
kest is besteld, de kaarten zijn 
gedrukt, wij wachten nog al
leen nog maar op u en op...za
terdag 5 februari. 
ORGANISATIE 

De organisatie van ons bal 
berust zoals steeds bij Juul 
Cautreels, Vredelaan 64, tele
foon 27.03.18. Hij zal u graag 
kaarten bezorgen en u ontlas
ten van prijzen voor de reuze
tombola. Affiches zijn nog niet 
klaar (of intussen misschien 
al Wel !), maar die zijn te ver
krijgen bij André De Beul, Ce
derlaan 18 of bij Paul Van der 
Gucht, Juul Moretuslei 362. Wij 
vragen u met aandrag, maak 
r-eklame. hang een affiche voor 

WIJNEGEM 
WORSTENBROODAVOND 

Op 15 januari 1972 organi
seert de Vlaamse Vrienden
kring en VOS een worsten-
broodavond in het Vleminck-
hof. Inschrijven op het sekreta
riaat : Turnhoutse baan 336. 

brabant 

GEMEENTE BURCHT 

Plaats van politieagent te 
begeven bij het gemeentebe
stuur van Burcht. Voorwaar
den te bekomen op het ge-
meentesekretariaat. De kan
didaturen moeten per aan
getekend schrijven toeko
men bij de heer burgemees
ter van Burcht vóór 1-2-1972. 

GROOT VOLKSUNIEBAL 
BRUSSEL 

Het door de verkiezingen 
uitgesteld arr. bal voor Brus
sel, gepland voor zaterdag 6 
november '71 gaat door op 
zaterdag 22 april '72. AUê 
kaarten van verleden jaar 
zijn geldig voor dfe datum ! 
Wij rekenen op alle arron
dissementen om tesamen 
met ons dit bal tot een suc
ces te laten uitgroeien. 
Plaats : zaal «Meli» te Brus
sel (achter Heizelstadion). 
Orkest : Grote formatie van 
Stan Philips. Laat Brussel 
niet los, en komt ons dan
send helpen ! 

ASSE (Fed.) 
OVERWINNINGSBAL 

Zaterdag 29 januari om 20 u. 
in zaal Select. Ninoofse Steen
weg te Schepdaal, groot over
winningsbal. Eerste dans om 
20 u. Een orkest uit de federatie 
« The May Jins » speelt ten 
dans. 

BUIZINGEN 
PRIJZEN 
VU-PENSENKERMIS 

De volgende namen uit het 
bezoekersboek worden met een 
prijs bedacht : Hanssens Domi
nique, Dekegel Gerda. Lebleu 
Albert, Vanderwegen, De Brou
wer J., Dillen Louis. 

Een hartelijk dank aan de 
omliggende afdelingen en de 
mandatarissen voor hun aan
wezigheid en steun. 

LOT 
SOC. DIENSTBETOON 

De heer De Cooman, Walra-
venslaan 3 te Dilbeek, tel. 02/ 
22.95.15 stelt zich gratis ter be
schikking voor alle Vlamingen 
die zich in of rond Brussel moe
ten komen vestigen, om hen 
behulpzaam te zijn bij het zoe
ken van een nieuwe woning. 
Voor alle inlichtingen en af
spraken gelieve te bellen tus
sen 8 en 12 u. 's morgens. 

ST. PIETERS-LEEUW 
SOC. DIENSTBETOON 

Federatieraadslid Fr. Adang 
houdt zitdag voor sociaal 
dienstbetoon bij hem thuis, 
Ruisbroeksesteenweg 109, elke 
zaterdagvoormiddag van 11 tot 
12 u. Eenieder is welkom. 

SINT-MARTENS-BODEGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Alle leden van de afdeling 
Bodegem worden dringend uit
genodigd op donderdag 13 ja
nuari 1972 te 20 u. 30 in de her
berg « In de nieuwe Ballon », 
Stationsstraat 38 om er het be
stuur te verkiezen. Met de fe
deratieraadsverkiezingen be
haalde de VU in onze gemeen
te 40,50 %. Om deze uitslag vol
ledig te laten renderen is een 
reorganisatie dringend nodig. 
Een voortdurende werking zal 
ons eens in staat stellen de ge
meente zelf te besturen. 
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HALLE (Fed.) 
FEDERATIERAAD 

De eerstvolgende vergadering 
van de Federatieraad Halle 
heft plaats op donderdag 13 ja
nuari e.k. om 20 u. in het lo
kaal « De Sleutel ». Markt te 
Halle. Alle bestuursleden en 
mandatarissen zijn hierop uit
genodigd. 

OVERIJSE-HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De Vlaamse Ziekenkas, Lan-
geweg 32, Maleizen-Overijse, 
tel. 53.82.64, staat steeds tot uw 
dienst. Bij het overschakelen 
behoudt u alle verworven rech
ten, geen dag wachttijd : we 
versterken alleen onze Vlaam
se macht. Daarom nemen we 
onmiddellijk kontakt op om 
over te schakelen. 

SCHAARBEEK 
BESTUURSVERGADERING 

Dinsdag 11 januari te 20 u. m 
het lokaal « Het Gastel », Lode-
wijk Bertrandlaan, Schaarbeek 
(1030 Brussel). 

ZELLIK 
LIDGELDEN 1972 

Eerstdaags komt men uw lid
maatschap voor 1972 aanbieden. 
Zorg er dan voor dat u meteen 
een nieuw lid kunt aanwijzen, 
dan zorgen wij wel voor de 
rest. Ook mensen van Relegem 
mogen aangesproken worden 
om opgenomen te worden in 
onze afdeling. 
GEMEENTERAAD 

Op de vergadering van 28 de
cember 1971 zocht de groep 
Z 2000 weer het klein beestje. 
Eerst leggen zij klacht neer te
gen de beperking van inzage 
der dossier en dan wensten zij 
dat de meerderheid zou voort
gaan met deze beperking. We
ten die muggezifters nog wel 
wat zij willen ? Omdat de 
meerderheid het verzoek om 
de gemeenteraadszitting te 
verdagen niet wou ter stem
ming leggen verlieten de fiere 
sicambers van Z2000 de zitting 
en gingen plaats nemen bij het 
publiek. 

Bij het einde van de open
bare zitting diende schepen Fr. 
Schoonjans een motie i.z. het 
Nederlands karakter van de 
Voer in. 

Deze motie werd aanvaard 
en goedgekeurd met 6 stem
men voor, 1 tegen (FDF) en 1 
onthouding (Jean Schoonjans, 
Toek. Zellik). De andere leden 
waren afwezig. 

oost-ylaanderen 

GENT-EEKLO 
VUJO 

We stellen onze arrondisse-
mentele kolportage van heden 
8 januari uit, om met de VVB-
pamfletten-aktie mee te doen. 
We zijn om lu30 's middags, 
op het St.-Pietersplein. Koen 
Van Meenen heeft plaatsen in 
zijn auto beschikbaar. Bellen 
naar 52.73.88. Dus : allen naar 
de VVB-pamflettten-aktie te 
Brussel zaterdag 8 januari. 

GREMBERGEN 
UITNODIGING 

De VU-afdeling Gremoergen 
viert feest, heden zaterdag 8 
januari : de verkiezingen van 
7 november jl. waren immers 
buitengewoon succesvol voor 

AMNESTIEAKTIE TE DEINZE 

onze part i j vermits de VU voor 
het eerst een provinciaal raads
lid bekwam in het kieskanton 
Hamme-Zele : Herman Burgh-
graeve. Deze overwinning 
wordt gevierd met een reuze
bal heden zaterdag van 21 u. 
af in de zaal Uilenspiegel, Dorp 
1 te Grembergen. Inkom 40 fr. 
Bieren aan gewone prijs. Tom
bola. Iedereen is welkom. 
VU-VIERGESLACHT 

De VU-Grembergen telt thans 
een vierseslacht : mevr. Devos 
Cecile (1888), mevr. Claus-De-
vos (!915), mevr. Peters-Claus 
en Inge Segers. Hartelijk pro
ficiat ' 

HEUSDEN 
BESTUURSVERGADERING 

Zonder tegenbericht gaat de 
e.k. be'ïtuursvergadering door 
op vrijdag 14 januari 1972 te 
20 u in de Nederbroekstraat 1, 
te Heusden. De definitieve af
rekening van de hernieuwde 
lidkaarten voor 1972 moet ge
beuren voor die datum. Op de 
agenda o.a. nieuwe leden, abon
nementenslag, derde VU-bal, 
enz. 

MERELBEKE 
DRIEKONINGENFEEST 

De Volksunie Merelbeke richt 
in : groot « Driekoningenfeest» 
met de spannende opvoering 
van : « De schat van Koning 
Rigobert » door « Poppenteater 
Nele» uit Gent, heden zaterdag 
8 januari 1972 om 14u.30 Sint-
Pieterskring Hundelgemsestg. 
Merelbeke. Tijdens de pauze : 
groot kinderfeest met versna
peringen, met tientallen ge
schenken, met.. . maar dat blijft 
een verrassing 1 

Drie uren pre t en leute. Bij
drage : 10 fr. Allen daarheen ! 

west-vlaanderen 
lEPER 
ADVIES 

Bij administratieve moeilijk
heden kunt U zich steeds wen
den de arr. sekr. Meire Erik, 
Frenchlaan 5, 8900 leper. tel. : 
057/21.256. 

KORTRIJK (Stad) 
DRINGEND HULP 
GEVRAAGD ! ! ! 

Wie helpt jong, Vlaams gezin, 
door brand geteisterd, met 2 
kinderen (3 en half j aar en 3 
maand) . Alle hulp is welkom 
onder vorm van kleren, huisge-
rief of meubelen. Zich richten 
tot mevr. Vanlanduyt-Comey-
ne. Hoveniersstraat 27 te Kort
rijk, tel. 056/H8.10. Dank bij 
voorbaat. 

ZEDELGEM 
DIENSTBETOON 

Wenst u omtrent gebeurlijke 
aangelegenheden raad of bij
stand, wij staan altijd tot u w 
dienst. 

Zitdag volksvertegenwoordi
ger P. Leys, iedere 2de zater
dag van de maand van 10 u. tot 
11 u., bij Vierstraete Valere, 
sekretariaat, Kuilputstraat 83, 
Zedelgem. 

Het sekretariaat is iedere dag 
open van 17 tot 18 u. Tel. 29700. 

ZWEVEGEM 
VERGADERING 

Zaterdag 28 januari 1972, le
denvergadering en bestuurs-
verkiezing in het lokaal « De 
Kaai », Otegemsestraat. Kandi
daturen voor bestuursfunktie 
sturen naar A. Decroos, St. 
Amandstraat 29, Zwevegem. 

Bij gelegenheid van de openstelling van het E3-vak Zwijnaarde-
Waregem werd door de mannen van onze afdehng gemanifes
teerd met spandoeken, aangebracht boven op de E3-bruggen 
Mmister De Saegher, gevolgd door n indrukwekkende sliert wa
gens, werd in de Kerstperiode er eens temeer aan herinnerd dat 
amnestie geen dode letter mag blijven. 

Een motie voor amnestie in de gemeenteraad te Deinze voor
gebracht werd met 15 ja bij 3 onthoudingen (2 soc. en 1 CVP) 
aangenomen. 

WIJ IN LIMBURG 
vebeca-verbrandingsoven 
f-e rotem in brandpunt 

Voor wie de zaken van na
tuur- en leefmilieu van nabij 
volgt is de kwestie van de even
tuele vestiging van een ver
brandingsoven te Rotem geen 
onbekende aangelegenheid. 

Midden augustus 1971 ver
scheen een klein bericht in de 
pers dat te Hannêche (Wallo
nië) in een opslagplaats van 
chemicaliën een ongelukje met 
opbergingstonnen was gebeurd: 
die tonnen werden daar opge
stapeld in afwachting dat een 
verbrandingsoven te Rotem 
zou opgericht worden. Bij na
der onderzoek bleek dan een 
aanvraag uitgaande van de h. 
Van Den Bogert van de firma 
Vebeca (Verbranding Belgische 
Chemische afval) om een ver
brandingsoven voor chemische 
afvalprodukten te Rotem op te 
richten, bij de bevoegde pro
vinciale diensten en bij het mi
nisterie voor Volksgezondheid 
was ingediend. 

Momenteel is de aanvraag 
voor de vergunning nog lopen
de : de officiële instanties zijn 
opgeschrikt door de verschil
lende reakties en zijn zeer voor
zichtig om zich uit te spreken 
over het verlenen van een ver
gunning. 

Herinneren we even aan de 
moties die reeds gestemd wer
den door de gemeentebesturen 
van Neeroeteren (eveneens de 
VVV), Kinrooi, Maaseik, zelfs 
van Nederlandse zijde door 
Born en Grevenbicht, de nega
tieve reakties van de VVV-
Maaskant, de BGJG, de ver
schillende berichten in de pers 
en een korte reportage in de 
TV. 

De Werkgroep Maas- en Oe-
tervallei, voor bescherming van 
natuur en leefmilieu, heeft zich 
van in de beginne, sterk met 
deze zaak beziggehouden en te 
oordelen naar bovenvermelde 
reakties, reeds heel wat losge
weekt. Zodanig zelfs dat door 
de provinciale overheid een bij
komend onderzoek werd gebo
den ! 

Bij de laatste verkiezingen 
werd door J. Cuppens in een 
« open brief » aan burgemees
ter Rutten van Dilsen (waarbij 
Rotem nu behoort) de mensen 
in het kanton Maaseik het dos
sier nader toegelicht. De bur
gemeester antwoordde met een 
« open brief ». Het probleem 
van de eventuele vestiging van 
een verbrandingsoven was toen 
hét onderwerp van de dag... 
en nu nog in het kanton Maas
eik. 

Intussen is de betrokken 
overheid nauwkeurig gaan toe
zien op het dossier en is be
vreesd dat er ook maar één lek 
ontstaat. Informatiewinning is 
nu dubbel moeilijk geworden. 
Hetgeen tot een nog grotere 
achterdochtigheid noopt. 

De bestendige afgevaardigde, 
de heer Albert Claessen, is 
voorzitter van de Provinciale 
Kommissie voor Natuurparken 
en Bescherming van het Leef
milieu, die advies over de ves
tiging van de verbrandingsoven 
aan de bestendige deputatie 
moet uitbrengen. Alles laat ver
onderstellen dat de besprekin
gen niet van een leien dak zul
len lopen. 

In het boek « Groen in Lim
burg » (natuurbescherming en 
toeristische valorisatie van de 
groene ruimten in Limburg) 
moet uitbrengen. Alles laat ver-
Claessen een oproep voor meer 
belangstelling voor de behan
delde problematiek omdat « de 
vri jwaring van het Limburgs 
leefmilieu een zaak is die ons 
allen aangaat ». 

Het is dus zonder meer aan
gewezen dat o.m. door de heer 
A. Claessen het hele dossier 
wordt opengegooid en dat alle 
betrokken partijen, dus ook de 
gemeentebesturen, de mensen, 
zeker zij die zich aktief inzet
ten voor na tuur en leefmilieu, 
in een open sfeer bij de zaak 
betrokken worden. 

J. CUPPENS 

GROOTSE FEESTAVOND 

DER VLAAMSE HARTEN 
Zaterdag 25 maart 1972 in 
de prachtige ontspannings
zaal van de Jeugdklub 
« Bambi » NEEROETEREN. 
Houd nu reeds die avond 
vrij ! 

NEEROETEREN 
KULTUURKRING 

Uitnodiging voor informa
tie- en gespreksavond VER
NIEUWD SECUNDAIR ON
DERWIJS op donderdag 13 ja
nuari 1972 te 20 uur in de ge
meenteraadszaal te NEEROE
TEREN. Gastsprekers : P. Judo 
(Vrij Onderwijs, Hasselt) en 
P. Schlusmans (Rijksonder-
wijs, Hassel). 

STUDIEDAG 

Op 19 februari zal er in de Maaskant een Limburgse studiedag 
van de Stichting Lod. de Raet georganiseerd worden over « In
dustriële ekspansie, leefmilieu, welvaart en welzijn ». Een zeer 
interessante dag voor wie de Limburgse problematiek op de voet 
wil volgen. Meer inlichtingen volgen later. 

medegedeeld 
waf is intermedium ? 

De vormingsorganisat ie Interme
d ium in ju l i 1969 opgeric l i t als vzw. 
beoogt statutair : « het bevorderen 
en st imuleren van goede commu
nicatie in het sociaal-economisch le
ven, de administrat ie, het onder
wi js , het maatschappeli jk en het 
cultureel leven Zij kan dat doel 
nastreven door het organiseren in 
residentieel en in externaatsverband 
van cursussen, col loquia, semina
ries, t ra in ingen, cyclussen ». 

Aard van de activiteiten 

1 Beroepsgerichte activiteiten 
a) Seminaries en stages In op

dracht. 
Opdrachtgevers kunnen zi|n : 
bedr i jven, sociale organisa
ties, scholen, cul turele instel
l ingen, groepen van volvi/as-
senen. 
In di t geval gaat het om ho
mogene groepen, w/aarbi| ge
werk t word t naar doelgericht 
programma toe, b.v. leider
schapsvaardigheden — spre
ken in de prakt i jk — leren 
rapporteren. 

b) Eigen seminaries en stages 
Intermedium biedt een pro

gramma aan bedr i jven, sociale 
organisaties, etc. aan. 

2 Sociaal-culturele activiteiten 
Hier gaat het om eigen pro
gramma's, rond actuele the
ma's, zoals b.v. relatie v o l 
wassene jongeren, waarb i j de 
expressievaardigheid uiter
aard een rol speelt. 

3 Dienstverlening 
Intermedium adviseert inzake 
problemen van communicat ie 
voor p lanning en organisatie 
van activiteiten. 

Methode van werken 

Bij de gevolgde methode word t er 
gestreefd naar evenwicht tussen 
eigenl i jke op le id ing en vorming 
van een persoonli jke geestel i jke in -

' stel l ing, waarb i j d i t laatste het 
belangri jkste is. 
Deze methode is al leen toe te pas
sen op kleine groepen (6 è 12 deel
nemers), waarb i j van de deelne
mers een grote zelfact ivi tei t wo rd t 
verwacht. Hierui t vo lg t dat ge
standaardiseerde programma's ver
meden worden. 

plaatselijk 

nieuws 
DILSEN 

STICHTINGS
VERGADERING 

Zaterdag 29 januari zal on
der voorzitterschap van J. Cup
pens de stichtingsvergadering 
van de afdeling Dilsen plaats
vinden. Als gastspreker t reden 
senator Siegers en volksverte
genwoordiger Raskin op. 

Iedereen in het kanton bou
de nu reeds die avond vrij ! 

MAASKANT 

WERKGROEP MAAS- EN 
OETERVALLEI 

Is een niet politiek gebonden 
orgaan voor bescherming van 
natuur en leefmilieu. Op 14 ja
nuari zal de Werkgroep op
nieuw vergaderen te Neeroete
ren. Diverse akt iepunten staan 
op de agenda. Belangstellenden 
kunnen zich melden bij J. Cup
pens, Zandbergenstr . 22, Neer
oeteren. Financiïle steun kan 
gestort worden op de PR 175.10 
van Kredietbank Neeroeteren, 
met vermelding « Werkgroep 
Natuur ». 

MOTIE WERKGEMEEN

SCHAP OOST-BELGIE vzw 

De Raad van Beheer, verga
derd te Teuven op 23-11-71, 
• beschouwt de kwestie van 
de Voerstreek als definitief ge
regeld in 1963 door de aanslui
ting bij Limburg, mits afschaf
fing van de faciliteiten voor de 
5 % Franstal igen ; 
• verwijst in dat verband naar 
de 15 tot 25 % Nederlandstali-
gen (volgens de kiezerslijsten) 
in bvb. de gemeenten Vise (We-
zet), Berneau, Warsage, Neuf-
chateau, die over geen facili
teiten beschikken ; 
• bevestigd dat de waarschu
wingsbetoging te Hasselt geen 
eindpunt was maar het ver t rek 
wordt van een harde en volge
houden aktie, indien het ge-
zwendel omheen de Voerstreek 
niet radikaal stopt ; 
• stelt vast dat bij de rege
ringsvorming overduidelijk 
blijkt dat het zgn. Voerpro
bleem een test-case is voor de 
normale verhoudingen in di t 
land. Een losmaking van Lim
burg is een verdere, zware en 
blijvende hypotheek op deze 
normalisatie ; 
De WOB eist, in overeenstem
ming met de verschillende per
sonen en instanties uit het ge
west, autonomie voor he t Duits
talig gebied, zowel op politiek 
als op kul tureel vlak : 
• op politiek vlak moet de er
kenning van de derde gemeen
schap in politieke s t rukturen 
worden omgezet : een Duitsta
lige provincie ; 
• op kul tureel vlak is de recht
streekse verkiezing van de kul-
tuur raad de meest demokrati-
sche en doelmatige oplossing. 

Wanneer de Oostkantons een 
autonoom statuut verwerven 
stelt zich het analoog probleem 
van de 25.000 niet-Franstaligen 
in de Plat-dietse streek (Mont-
zen-Balen-Aubel). Dit gebied 
dient evenzeer over autonomie 
te beschikken, me t aanzuive
ring van de taaitoestand. 

zoekertjes 
— Jonge man, 32 jaar, diploma 
mod. humaniora, boekhouding 
en moderne talen (Sanderus) , 
8 jaar prakti jk boekhouding en 
kostprijsberekening ref. J IM 

— Twee kleuterleidsters ref. 
MBG en MMD. 

— Jonge man, 22 jaar, diploma 
humaniora, vertaler - verbin-
dingstolk, ref. BDM. 

— Juffrouw, lag. sec. onder
wijs, hoger sec. techn. onder
wijs, getuigschrift steno en dac-
(Ned. en Engels en Frans) Ref. 
BMN 

~ jonge heer, 23 jaar, diplo
ma vertaler, brevet tolk, En
gels, Frans , Duits en Neder
lands, ref. RVO 

— heer, 56 jaar, gewezen tex
tielhandelaar, ref. PVS 

— juffrouw, diploma hog. sec. 
kunstonderwijs ref. HWP. 

Zich wenden volksvertegen
woordiger E. Raskin, Ursula-
straat 1 Eigenbilzen (tel. 011/ 
19454). 



woont die hier?? 
prachtig ! ! 
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« et nehrhof » 

Dat zal de spontane opmerking zi jn van al uw gasten, die U gedurende de komende feestda
gen zal ontvangen. Niemand zal begrijpen hoe U dat heeft klaargespeeld. Niet moei l i jk. . . 

MET KUNNEN PRAAT U OP DEZELFDE GOLFLENGTE 

ü heeft de meest uitgebreide wensen 

maar U weet niet hoe... met welke middelen 
erop mag bouwen... hoe... 

welk de geschikte bouwgrond is... wat U 

STOP MAAR ! 

KUNNEN weet wat U bedoelt 

Al jaren lang is dif zijn specialiteit. Duizenden bezorgde hij een geschikte en voordelige 
bouwgrond. Duizenden heeft hij aan de uiterst voordelige financiering zelfs tot 100% van 
de bouwprijs (excl. kosten) geholpen. Voor duizenden bouwde hij een woning waar zij fier op 
zijn en U graag tonen. 

KUNNEN maakt het U ook makkelijk 

en doet U suggesties, staat U met technisch en finantieel advies b i j . . . maar realiseert het 
zelf . zoals U het van hem verwacht Over gans het Vlaamse land beschikt hij over Informa
tiecentra waar men U vooraf volledig .objektief en gewetensvol inlicht. 

Algemeen Bouwbedrijf 
Kunnen N.V« 

te 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

GENK 

Winterslagstraat 22 
Tel. 011/544.42 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 

Brusselstraat 33 
Tel. 016/337,35 

600 arbeiders... 1001 mogelijkheden 

B O N 
N / V \ M : 

ADRES 

beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U rnij kan bieden 
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor 't bouwen van ri jwoning, villa
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

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

Handtekening 
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beeldhouwer 
Mijn vriend de beeldhouwer is gisteren op be

zoek gekomen en vandaag ŵ eer vertrokken. Onze 
woonkamer ziet er nu uit als destijds die weide 
in Woodstock : lege drankflessen, verfomfaaide 
zakjes en papiertjes. 

Wat richt een beeldhouwer zolang uit in je 
huis ? Niets natuurlijk. Maar hij bleef gewoon 
omdat hij niet meer naar zijn eigen residentie 
terug wou, ze hadden de nacht voordien bij hem 
ingebroken, zei hij, ze hebben al mijn beitels ge
stolen, ik kan niet meer kappen, ik kan niet meer 
werken, ik heb de gazetten al verwittigd en die 
hebben me beloofd te zullen schrijven dat hier
door een grote carrière brutaal werd afgebroken. 

Als de pastoor-beeldhouwer van Vlassenbroek 
het maar niet heeft gedaan, dacht ik. Met al die 
luchtbezoedeling aan de Schelde zijn de notelaars 
misschien zo hard geworden dat de pastoor meer 
beitels stuk slaat dan hij kan betalen. 

Zoals elke goede artiest heeft mijn beeldhou
wende vriend slechte manieren. Hij vindt het 
doodgewoon dat ik de wagen ter beschikking stel 
die hij nodig heeft om zich naar huis te laten 
voeren. En wat doe je de dag nadat iemand al 
zijn beitels is kwijtgeraakt } Je kan gewoon niet 
aeen zeggen en je taxit hem, langs een eindeloze 

weg met eindeloze bochten. Het is avond en het 
regent lichtjes, het is vermoeiend doorheen de 
aangeslagen voorruit te kijken. Mijn beeldhouwer 
dut in, valt bijna tegen mijn versnellingspook 
en als ik daarom godverdomme roep, kijkt hij mij 
aan met een uitnodigend gezicht van sla me ge
rust dood, ik weet dat ik maar een slechterik ben. 

Dan begint hij te zaniken. Dat het geen leven 
is voor een mens als hij, te moeten leven in de 
eerste huizenrijen van een grote stad. Gisteren zat 
er nog een mooi stuk groen tussen die rijen in, 
maar wat vernemen wij, een grote kartonfabriek 
komt zich daar neerzetten. Wat gebeurt er met 
al dat groen : kap, kap en weg ? En nadien zul
len de vrachtwagens komen aanzetten, eerst met 
stenen en stortklare mortel, en later en voor gans 
ons leven de wagens van de fabriek met of zon
der karton erop. 

Heb geduld tot de eerste stapel gefabriceerd 
karton goed droog is, zeg ik, droog vlamt goed, 
misschien zit daar een kans in. 

Ik neem brusk een scherpe bocht, de beeldhou
wer maakt weer erge slagzij en alsof hij bang is 
dat ik opnieuw godverdomme zal zeggen, verde
digt hij zich wanhopig tegen zijn eigen middel

puntvliedende kracht en bonst met zijn beeldhou-
wersvoorhoofd hard tegen de voorruit. 

Ecce homo ! Het ligt op mijn lippen, maar ik 
slik het opnieuw in, ik ben niet bestand tegen 
ogen waarin het laatste stukje zelfvertrouwen 
langzaam dooft. Ik blijf zwijgen en als wij bij 
de eerste huizenrijen van de grote stad aankomen, 
loopt het tegen middernacht en word ik opgepeu
zeld door het verlangen opnieuw thuis te zijn. 
Opeens stokt het gekadanseerd zoemen van mijn 
wagen. Ik kijk op de benzinemeter, het naaldje 
ligt haast bewegingsloos op het nuUetje, er zijn 
alleen nog enkele krampachtige trekjes, een ge
troffen vogel die nog even de vleugels licht en 
dan sterft. 

Wij stappen uit de wagen. Waar vinden wij 
ergens een garage hier, vraag ik, misschien kun
nen wij bij iemand aanbellen en telefoneren } 
Misschien wel, zegt mijn vriend de beeldhouwer. 
Hij knoopt intussen zijn regenjas dicht en geeft 
me een slap handje. Ik loop dat korte stukje weg 
naar huis nu verder wel alleen af, zegt hij, van 
autos en van telefoneren en zo ken ik toch zo 
weinig. 

frans-jos verdoodt. 

ongetwijfeld 

Eyskens niet meer zo'n. 

...jeune premier 

BSP en CVP gaan weer. 

...verTrouwen 

Brussel : onmogelijke stad 

Brousselles 

Waldheim vindt lege VN-kas 

U NOOOOOOOOOOOOO 

VS-Rode Kruishelikopters gewapend 

Dode Kruis 

Engeland kreeg... 

.. .geen Mintoffees 

Informatieopdracht was stuk 
komedie 

Richard LeBurton 

VS levert weer aan Meir 

Nixon speelt Phantomas 

brasser ziet 1972 Wie wordt minister van. 

...Simonetaire Zaken ? 


