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IN SCHAARBEEK 

IS ER 

NIETS VERANDERD! 
Als we de radio van woensdagmorgen 9 juni mogen geloven dan is er op het 
Schaarbeekse gemeentehuis sinds de nachtelijke raid van Ganshof Van der 
Meersch niets veranderd. Reeds vorige vrijdag stelden enkele journalisten 
van Gazet van Antwerpen op het Schaarbeekse gemeentehuis vast dat de 
Vlamingen, de Franstaligen en de vreemdelingen nog steeds naar afzonderlij
ke loketten verwezen worden, ondanks het feit dat de bordjes verdwenen. 
Dinsdagavond zou het Schaarbeekse schepenkollege — waarin ook de socia
listen zetelen ! — besloten hebben de aparte loketten te behouden. Aldus de 
radio woensdagmorgen. 

Als dit waar is dan betekent het noch min noch meer dat Nols en zijn hele 
schepenkollege gewoon de draak steken, niet alleen met de hele Vlaamse 
gemeenschap, maar evenzeer met de regering en haar feldwebel Ganshof! 

De vraag is nu hoelang weke Tindemans zich deze nieuwe tartende uitdaging 
zal laten welgevallen. Ganshof is normaal terug van Straatsburg, hij kan dus 
opnieuw aan hef werk, want hij deed zijn job kennelijk maar half. 

Geen mens begrijpt nog dat een regering zich zó voor het lapje kan laten hou
den door een burgemeester, het weze nog een frankofone Brusselaar! Als 
het juist is wat de radio meedeelde, dan rest er de regering nog slechts één 
houding, wil ze niet alle gezag verliezen : de incivieke Nols als burgemeester 
afzetten ! 

Of zal de CVP het ook nog goedvinden dat de Vlamingen NIETS krijgen in ruil 
voor de honderden Spaarkasbetrekkingen die hen vorige week werden ont
stolen ? 

Deze foto werd genomen tijdens de (n.islukte) FDF-
betoging ten gunste van Nols, een tv^aetal weken 
geleden te Schaarbeek en te Brussel. Een betoger 
kroop met zijn hanevlag bovenop een reusachtige 
stenen leeuw. 
Na wat er sindsdien gebeurde — de regeringskoe
handel met de Nols-loketten en de betrekkingen bij 
de Spaarkas — heeft die foto een symbolische 
betekenis gekregen. De meest rabiate frankofonen 

hebben hun slag volkomen thuisgehaald: in ruil 
voor enkele overschilderde bordjes kregen zij van 
Tindemans honderden betrekkingen in de Spaar
kas als geschenk. De brave Vlaamse «leeuw- zal 
het wel weer doorslikken, zoals reeds zovele CVP-
kado's in het verleden... 
Geen wonder dat de jongeman bovenop de leeuw 
triomfantelijk met zijn hanevlag zwaait Je zou voor 
minder viktorie kraaien... Foto; DANN 

BRUSSELSE VLAMINGEN KOUDWEG GENEGEERD 
Dat de verwerpeli jke regionalisering 
met drie, zogezegd voorlopig, maar 
ondertussen toch maar in volle uit
voering, voor de Vlamingen in Brus
sel een wurgkoord betekent, werd 
nog maar eens duideli jk aangetoond 
bij de installatie van de regionale zie
kenhuiskommissies. 

• De Voorzitter van de Brusselse 
regionale kommissie zei dat slechts 20 
t.h. van de patiënten in de Brusselse 
ziekenhuizen buiten de agglomeratie 
wonen, en de meesten van hen dan 
nog binnen een straal van enkele kilo
meters rond Brussel. Indien men onder 
de Brusselse agglomeratie verstaat 
wat er moet onder verstaan worden, 
namelijk de 19 gemeenten, dan is dit 
ronduit onmogelijk. 
Het arrondissement Halle-Vilvoorde 
met zijn 478.139 inwoners heeft 
slechts 738 akute bedden, hetzij 1,52 
per duizend. 
Volgens de norm van het K.B. van 
1966 (4,7 bedden) zijn er niet minder 
dan 1.518 akute bedden tekort, hetzij 
alleen al 25 % van de nu bestaande 
akute bedden in Brussel. 

Er zijn maar twee verklaringen voor dit 
fenomeen: ofwel is men in Halle-Vil
voorde driemaal minder ziek dan el
ders in het land, ofwel wordt men ver
zorgd In de Brusselse agglomeratie 
Voeg daarbij nog de diensten 900 
waarvan de telefonische oproepzone 
Brussel vrijwel gans Brabant bestrijkt 
(behoudens het arrondissement Leu
ven) en de geringe opnamekapaciteit 
van de ziekenhuizen Halle, Asse en Vil
voorde, zodat ook heel wat 900-patiën-
ten in Brussel terechtkomen. 

Maar goed, nemen wij de voorzitter op 
zijn woord. 
Indien hij gelijk heeft dan is 't hoogst
noodzakelijk dat in het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde de Vlaamse re
gio een prioritaire uitbouw van de zie
kenhuizen Vilvoorde, Asse en Halle 
verzekert en ze ombouwt tot streekzie
kenhuizen van meer dan 500 bedden. 
Dit zou deze ziekenhuizen dan meteen 
toelaten een voldoende tegengewicht 
te vormen voor Brussel. Voorzitter 
Poullet zal in dit geval zeker ook geen 
bezwaren hebben tegen een regionali
sering van de diensten 900. 
Als men nu eenmaal regionaliseert 

met drie moet men konsekwent door-
doen. 
Zo beschouwd, moeten we van Brus
selse zijde hiertegen geen bezwaar 
verwachten, zodat de Vlaamse gewes
telijke Kommissie meteen met deze 
planning kan beginnen. Of niet soms, 
heren ministers? 

• Een nog fraaier staaltje van regio
naal denken levert dr. VVijnen in zijn 
artikel Programmering en Gezond
heidspolitiek, Syndikale Berichten, 13 
mei 1976 schrijft hij letterlijk: 
« Men heeft trouwens beslist de proble
men te regionaliseren. De aktiviteiten 
van het akademisch ziekenhuis van de 
VUB zullen gericht zijn naar patiënten 
uit het Vlaamse landsdeel met het 
gevolg dat dit landsdeel zijn behoefte 
aan zware radiotherapeutische uitrus
ting zou moeten zien dalen. De logica 
van de programmering zal dus het 
Vlaamse landsdeel verplichten een 
overeenkomstig deel van de zware uit
rusting waarop het aanspraak kan 
maken aan Brussel af te staan. 
Dit soort denkwijze is zeer verhelde
rend voor de uitgangspunten van de 

auteur. Volgens hem zijn er blijkbaar 
geen Brusselse Vlamingen en is het 
VUB-ziekenhuis voor Vlaanderen be
doeld en niet voor Brussel, de Vlamin
gen moeten er in ieder geval maar 
voor opdraaien. 

De Vlaamse leden van zijn syndikale 
Kamers weten meteen hoe hun lande
lijk voorzitter het probleem Brussel 
ziet, of liever niet ziet want in zijn 
optiek is er geen probleem. er zijn 
immers geen Vlamingen in Brussel. 
Beide uitspraken zijn biezonder teke
nend voor de uitvoering van de driele
dige renionalisering ; de Vlaamse min
derheid in Brussel wordt koudweg 
genegeerd. Niet alleen brutaal a la 
Nols maar ook geniepig en onder-
duims door meer verstandige heren. 
De Volksunie heeft niet nagelaten dit 
ten overvloede aan te tonen, maar 
preekt in de woestijn. Meer nog, Me
vrouw de Voorzitter van het Vlaams 
Ministerkomitee vindt de regionalisatie 
met drie biezonder geslaagd Haar 
wordt best aangeraden dan maar niet 
in Brussel te gaan wonen... 

J. Rik Vandekerckhove 
Senator 
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P€(^SSPI€G€L DE VLAAMSE PERS 
Het nachtspel van Ganshof van der Meersch te Schaarbeek, op bevel van 
opperscout Tindemans, kon misschien de harten van de enkele oud-chlroman-
nen nog doen popelen. Maar de vreugde sloeg al rap om in een doffe woede 
bij de zoveelste laffe CVP-kapitulafie voor de Brussels-Waalse arrogantie. 
In HET LAATSTE NIEUWS houdt Piet Van Brabant moedig stand tegen de 
totentrekkers van de zogenaamde Vlaamse PVV, de heren De Clercq, De 
Croo en konsoorten, die onder hun pseudo-Vlaamse struisdoenerij de onbe
trouwbare PVV-Belgen blijven van weleer. Zelfs het o zo Limburgse BELANG 
VAN LIMBURG kan het dubbelzinnig spelletje niet meer harden in een eerste 
opwelling van Vlaamse woede. 
Hoe slaafs Tindemans zwicht voor de RW-FDF-chantage in de regering 
beschrijft KNACK in het ganse dossier over de Spaarkas die Tindemans op 
bevel van Gendebien al op handen en voeten door de Wetstraat ziet kruipen. 
GAZET VAN ANTWERPEN en DE STANDAARD zetten hef beschamende 
gebeuren in een bredere kontekst, waarbij de eerste krant opmerkt, dat alleen 
een versnelde doorvoering van een echt federalisme dit land nog kan redden 
voor uiteenspatting en waarbij Manu Ruys onderstreept, dat voor een Vlaan
deren dat positief aan zijn eigen toekomst wil gaan bouwen zo'n Belgische 
Staat, lijk hij zich nu voortsleept, echt niet meer hoeft. 
De CVP-krant bij uitstek, DE NIEUWE GIDS, zet het CVP-gesis in de verf 
waarbij deze heren kapjtuleerders nog kwaad waren omdat de Vlaamse 
Radio en TV oprechte stemmen als die van Mare Galle en de Vlaamse Spaar
kasmensen lieten horen tegenover de valse triomfkreten van Tindemans en 
De Clercq. (W. Luyten) 

knack 
Er is de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht die Nols onlangs unaniem 
aan de schandpaal zette, maar in het 
ASLK-geval in twee adviezen uiteen
viel. Er is de jonge RW-voorzitter 
Gendebien die zijn zoveelste trofee 
binnenhaalt (na de regionalizering 
van het waterbeleid, de extra finan
ciële middelen voor Brussel, de toe
gezegde gewestelijke spreiding van 
een aantal administraties enz.) Deze 
agressieve tacticus schijnt vanop 
zijn meerderheids-wip de regering 
volkomen in de houdgreep te heb
ben. Een hoog ambtenaar, vorige 
week : «als hij vraagt dat de earste-
minister morgen op handen en voe
ten de Wetstraat zou aflopen, kan hij 
dat misschien wel gedaan krijgen >. 
De PSC en de PLP zitten mee in het 
zonnetje van al dat Brussels-franko-
fone welvaren, maar de Vlaamse frak-
ties in het kabinet geraken nu zeer 
sterk in het nauw, door hun stilaan 
spektakulair slechte score in de com
munautaire match. Zelfs de BSP kan 
nu al wijzen op de verkwanseling 
van Vlaams goed door de huidige 
koalitie. 

Van zijn kant dreigt VU-voorzitter 
Hugo Schlltz ermee, te zullen Ijveren 

voor een volledige splitsing van de 
Spaarkas, met haar overwicht van 
Vlaamse financiële middelen. Het 
zint hem namelijk niet dat de Fransta-
ligen met een eenvoudige truuk de 
(door de VU in gang gezette) Nols
kwestie vastgekoppeld is geraakt 
aan de Brussels-Waalse vraag naar 
meer franstalig ASLK-personeel. 

HET LAATSTE NIEUWS 
Het FDF heeft de prijs van de opera
tie vastgelegd. De regering is ge
zwicht en de Vlamingen moeten be
talen: minder werkgelegenheid voor 
de Vlamingen te Brussel. 
De apartheid te Schaarbeek bestaat 
al jaren. Zij werd maanden geleden 
veroordeeld door de Vaste Commis
sie voor Taaltoezicht en door de 
Vlaamse kamer van de Raad van Sta
te. Maar de regering had toen niet de 
moed om in te grijpen. Zij heeft door 
haar getalm het kabaal in de hand 
gewerkt en de spanning ten top 
gedreven. Tot haar eigen voortbe
staan in het gedrang gebracht werd. 
Ondanks alle schone beginselverkla
ringen over de rechtsstaat, waarin 
wij leven, heeft zij zich laten vangen 
in de netten van de meest demagogi
sche van alle oppositiepartijen, het 
Brusselse F.D.F. Zij zal over deze 

zwakheid spijt hebben. Want de reac
tie zal scherp zijn, ook bij talrijke 
gematigde Vlamingen, die de aanma
tigende houding van een handvol 
Brusselse potentaten beu zijn. 

HETBELAHCVAHLiMBUIIC 

De verontwaardiging van het FDF-
RW die loskwam na de inval van 
Ganshof in het gemeentehuis van 
Schaarbeek is vlug overgeslagen in 
Iriomfkreten voor de • frankofone 
overwinning » bij de ASLK. Hef nieu
we taaikader, dat door de regering 
aan de Spaarkas werd opgelegd, 
schenkt inderdaad een maximale vol
doening aan de franstalige gemeen
schap. De RW-frakties spraken giste
ren al van « een rekuperatie van hon
derden franstalige arbeids
plaatsen ». Ook de cijfers liegen er 
niet om : ofschoon de Spaarkas voor 
50 procent drijft op Vlaamse gelden 
werd de bestaande taalkaderverhou-
ding teruggebracht van 53,78 tot 52,5 
procent voor de Vlamingen en opge
voerd van 46,22 tot 47,5 procent 
voor de franstalige personeelsleden. 
De regering heeft daarbij alle signa
len over geknoei met dossiers ge
woon naast zich neergelegd. Ze wou 
zelfs niet eens wachten op het schrif
telijk advies van de Vaste Kommis
sie voor Taaltoezicht zoals dat tot 
de (wettelijke) geplogenheden be
hoort. Geen wonder dus dat de Vla
mingen zich bekocht voelen en dat 
RW-voorzitter Gendebien kan uitpak
ken met zijn zoveelste trofee. 

GAZET VAM ANTWERPEN 
De radicalisering die voortspruit uit 
de gebeurtenissen van de jongste 
weken, kan nefaste gevolgen voor 
de eenheid van hef land hebben. 
Straks krijgt F.D.F.-kamerlid Outers 
nog zijn zin, omschreven in zijn boek 
over « Le Divorce Beige » (Belgische 
echtscheiding) en springen we over 
federalisme heen naar afscheuring. 
Die tendens kan slechts worden 
opgevangen door versnelde door
voering van waarachtig federalisme, 
dat stoelt op ruime autonomie per 
landsgedeelte, maar evenzeer op loy
ale samenwerking. De overgangspe
riode van de gewesfvorming duurt te 

lang en geeft aanleiding tot half
slachtige oplossingen die iedereen 
in het harnas jagen. 
In afwachting van dat federalisme 
moet de regering thans overal taalka-
ders invoeren, waar de taalwet dat 
eist. Uiteindelijk zal het een nadelige 
zaak worden voor de franstaligen. 
Dat hebben ze aan zichzelf te wijten. 
Niet Vlaanderen, maar de fransta
ligen zijn begonnen met de escalatie. 
Nu gaat ze verder. 

De Standaard 
in het hoge milieu waar men bezorgd 
is om het voortbestaan van België, 
beseft men niet, hoe hartsgrondig 
alle Vlamingen die toestand beu zijn. 
Ze zijn het moe, dat een Nols ze uit
daagt; ze zijn het moe dat hun taal 
wordt uitgelachen door Brusselse 
muzieksnobs; ze zijn het moe te 
wachten op een wet die nieuw Brus
sels kiesbedrog onmogelijk maakt; 
ze zijn het moe te horen dat Vlamin
gen niet aan ontwikkelingssamen
werking moeten doen, omdat de der
de wereld Frans spreekt; ze zijn het 
moe de Belgische vertegenwoor
digers op de internationale konferen-
ties te zien rondlopen als mini-Fran
sen, zodat Vlaanderen er geen eigen 
gelaat vertoont; ze zijn de zeemzoe
te oproepen tot nationale solidariteit 
beu, omdat ze komen van mensen 
die onze taal niet spreken en niet 
leren, en enkel op onze kop willen 
blijven zitten. 

Vlaanderen heeft andere problemen 
en andere verwachtingen. Het wil 
gezonde sociale en Industriële struk-
turen en hecht daarom veel meer 
belang aan de ekonomische bespre
kingen, die thans gaande zijn, dan 
aan het elektoraal geknoei van de zo 
luidruchtige Brusselse politici. Het 
wil in de wereld naar buiten treden 
als een gemeenschap met een eigen 
politieke persoonlijkheid. Als dat 
kan met een Belgische staatshervor
ming, dan zal Vlaanderen aan die her
vorming meewerken. Maar wanneer 
men van franstalige zijde voortgaat 
met de Belgische staat te ondermij
nen en fe misbruiken, dan hoeft het 
voor de grote meerderheid van de 
Vlamingen ook niet meer. 

DE 
NIEUWE GIDS 
De binding van de taalkaders aan de 
iokettenzaak zou een domper zetten 
op de genoegdoening die de Vlamin
gen kregen aan de strafexpeditie 
tegen Nols. In franstalige kringen 
werd de bitterheid om Schaarbeek 
verzoet door de winst in de Spaar
kas. 
Er ligt, zoals met de meeste commu
nautaire uitwassen het geval is, een 
communicatiestoornis aan de grond 
van onberekenbare reacties. De 
Kamerfractie van de C.V.P. heeft de 
vinger gelegd op de volkomen tegen
gestelde presentatie van Schaar
beek en de Spaarkas aan de Vlaam
se respectievelijk franstalige radio
luisteraars en TV-kijkers. De verkla
ring komt uiteindelijk terecht bij de 
tegenstrijdige verklaringen van de 
leiders der taaipartijen. Deze teleur
stellende constatatie verdient ver
der te worden onderzocht tot op de 
diepe gronden van de moeilijkheden 
die de verstandhouding tussen, bei
de taalgroepen in de weg staan. 

Deze Antwerpse dame is een ferven
te aanhangster van Nols... 

DE FRANSTALIGE PERS 
Jawel, in hun kranten vinden de 
Franstaligen dat ze bij de Spaar
kas een overwinning behaald 
hebben. Ze wijden er een paar 
regels aan. Veel meer misbaar 
maken ze over de wijze waarop 
Ganshof te Schaarbeek is opge
treden. Dit is geen rechtsstaat 
meer, jammert LE SOIR. LA WAL
LONIË roept het RW, de PLP en 
de PSC uit tot bondgenoten van 
de Vlamingen ! 

LE SOIR 
« Voor het eerst sinds jaren heb
ben de Franstaligen van België 
verkregen dat hun rechten, opge
legd door de wet en bevestigd 
door de Raad van State, door de 
regering werden erkend. 

Zouden zij dit verkregen hebben 
zonder de driedubbele druk van 
het Franstalige personeel van de 
ASLK, van het Schaarbeekse ge
meentebestuur en van het Ras-
semblement Walton 7 De vraag 
stellen is ze beantwoorden. 

Bij gebrek aan kommunautaire en 
regionale strukturen die op alle 
niveaus de gewettigde rechten 
van de minderheden zouden 
waarborgen en bij gebrek aan de 
wil van allen om zich te onderwer
pen aan de elementaire regels 
van het samenleven en van de 

solidariteit leven wij in een «état 
de fait». In zulke staat is het niet 
zozeer verwerpelijk als wel onver
mijdelijk te zien hoe de sterksten 
elke dag meer eisen en hoe de 
zwaksten gedoemd zijn zich te 
verzetten als zij er niet toe kun
nen besluiten te kapituleren. 

Meteen konden onze twee pro
blemen, hoe belachelijk ze er in 
absolute verhoudingen ook uit
zien, niet anders worden opgelost 
dan door er een nieuw te schep
pen: het probleem opgeroepen 
door de nachtelijke expeditie van 
de bijzondere kommissaris in 
Schaarbeek. Men heeft die aan 
de Vlaamse opinie moeten aan
bieden in de wellicht ijdele hoop 
ze aldus de toegeving bij de 
Spaarkas te doen slikken». 

LA WALLONIË 
«Het kwetst de Waalse opinie te 
zien hoe het gezag en de strijd
krachten in België worden inge
zet om degenen te onderdrukken 
die door Vlaamse paramilitaire 
groepen worden vervolgd. Maar 
hoe tevreden de Vlamingen met 
de machtsgreep van Schaarbeek 
kunnen zijn, zij zwaaien reeds 
met nieuwe grieven. Hun bondge
noten, het RW, de PLP en de 

PSC worden aldus meegesleurd 
in een gevaarlijke bocht met 
steeds radikaler eisen. 

Wat het meest verwondering 
baart is toch die machtsgreep 
zonder voorgaande in de geschie
denis van ons land. De heer Perin 
kan geblaseerd doen en de heer 
Nothomb kan vertellen dat er 
niets ongewoons is, wij staan ver
steld door de methode die doet 
denken aan het geluid van laar
zen, geroep en soldatengedoe in 
de vroege morgen. 

Zoals leine beekjes grote rivieren 
worden, dagen uit de gespreide 
autoritaire handelingen van de re
gering de kenmerken op van een 
staatsopvatting die alle echte de-
mokraten moet verontrusten ». 

10 JUNI 1976 
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DIT IS: GEEN FEDERALISME n 
In samenwerking met het k^\l\l heeft 
de BSP een plan uitgewerkt dat vol
gens haar kan leiden tot een definitie
ve gewestvorming. 
In het BSP-plan gaat men uit van de 
basisstelling dat België best ingedeeld 
wordt in drie gewesten die dezelfde 
bevoegdhieden zouden krijgen. Elk 
van die drie gewesten moet een recht
streeks verkozen orgaan krijgen, dat 
verantwoordelijkheid is tegenover de 
gekozen gewestraad. Het BSP-plan 
voorziet tevens de afschaffing, als 
politiek orgaan, van de provincies en 
het verdwijnen van de Senaat en de 
Kultuurraden (behalve de Duitse). 
Voor de Vlamingen te Brussel zouden 
een aantal waarborgen tegen minori-
zering worden ingebouwd. 
Naar de mening van de socialisten 
moeten alle bevoegdheden van ge-
westelijk belang door deze gewestra
den worden behandeld. Daarboven 
blijft een sterke voogdijoverheid fun
geren de paritair samengestelde re
gering, die verantwoordelijk blijft voor 
het nationaal beleid en die — via 
gewestelijke ministers — het nationa
le en het gewestelijke beleid koördl-
neert. 

Voor wat de financiën betreft wil de 
BSP vooralsnog jaarlijks op de staats
begroting een globale som inschrijven 
voor het gewestelijk beleid. Dit be
drag zou verdeeld worden op basis 
van drie kriteria: het bevolkingscijfer 
(1/3), de oppervlakte (1/3) en de 
opbrengst van de personenbelasting 
(1/3). De BSP wil tevens de grenzen 
van het «gewest» Brussel definitief 
vastleggen, maar voorziet toch een 
aantal «grenskorrekties» in de zes 
Vlaamse randgemeenten-met-facilitei
ten. Na de grensafbakening zou Brus
sel dan een afzonderlijk kiesarrondis
sement worden, de agglomeratieraad 
zou worden afgeschaft en de verkie
zing van de gewestraad zou gebeu
ren op strikt eentalige lijsten. 
Tot daar een (al te] beknopte samen
vatting van de BSP-voorstellen. Wij 
zullen later nog de gelegenheid heb
ben op dit belangwekkend initiatief 
terug te komen. Laten wij ons van
daag beperken tot enkele eerste vast
stellingen en kommentaren. 
Het doet ons genoegen dat de BSP 
eindelijk, na zich al te lang in vaagheid 
en dubbelzinnigheid op kommunautair 
gebied te hebben verscholen, een 
inspanning heeft geleverd om tot een 
standpunt te komen. Zonder ook 
maar enig oordeel uit te brengen over 

de inhoud yan dit «BSP-plan» kan 
men het waarderen dat daarmee 
mogelijk de weg geëffend werd naar 
een toekomstig gemeenschapsge-
sprek waarbij alle politieke groepen 
betrokken worden. 
Men moet echter vaststellen dat de 
BSP geen bijster ongineel denkwerk 
leverde. Het «plan» lijkt een kompila-
tie van allerlei suggesties en voorstel
len die de jongste jaren her en der 
werden geformuleerd. 
Voor de Vlamingen moet het boven
dien duidelijk zijn, zoals Piet De Buy-
ser in Vooruit ruiterlijk toegeeft, dat 
het geen federalisme is wat de BSP 
voorstelt 
Federalisme veronderstelt voor elke 
deelstaat een eigen wetgevende 
macht, een eigen uitvoerende macht 
en een eigen fiskaliteit Welnu, in het 
regionaliseringsplan van de BSP blij
ven de gewestraden sterk onder de 
voogdij staan van fiet centraal be
stuur Van een eigen fiskaliteit is voor
alsnog geen sprake. 
De drieledigheid van de voorgestelde 
gewestvorming zal ongetwijfeld vele 
Vlamingen op de maag blijven liggen. 
Er is alleen in de puur kulturele sektor 
sprake van een tweeledigheid. Ook in 
het BSP-plan zullen de Brusselse Vla
mingen dus in sterke mate afhankelijk 
blijven van de Franstalige meerder
heid in het Brussels «gewest». 
Wat de dotaties aan de gewesten 
betreft ligt de voorgestelde verdeel

sleutel onshoegenaamd niet. Ten gerie
ve van de Walen komt ook hier weer 
het onveranderlijke kriterium «opper
vlakte» voor de proppen. Zijn de 
BSP-ers op hun beurt verdedigers 
geworden van het « droit du sol» naar 
Waalse maat? 
Ten slotte moeten wij vaststellen dat 
de Vlaamse BSP, de vroegere uitval
len van sommige van haar leiders ten 
spijt, bereid blijkt over « grenskorrek-
ties» in de randgemeenten te onder
handelen. En dit ondanks de recente 
radikale stelllngname van het Overleg-
centrum van Vlaamse verenigingen. 
Al bij al lijkt het socialistische plan nog
al minimalistisch van strekking. Het 
vertrekt van een drieledige gewestvor
ming, die een beetje getemperd 
wordt. In de brede Vlaamse opinie 
echter is de tweeledigheid het on
wrikbare vertrekpunt en zeer velen 
kunnen geen vrede meer nemen met 
formules die zij als halfslachtig erva
ren. Ze willen een onversneden, een
voudige en eerlijke federale staatsher
vorming, zoals de Volksunie die sinds 
jaren voorstelt. 

Blijft ten slotte de vraag met welke 
partners de BSP over een definitieve 
gewestvorming wil gaan praten. Want 
papieren plannen volstaan nu een
maal niet 
Voor de definitieve gewestvormjng is 
nu eenmaal een tweederde meerder
heid nodig. 

Paul Martens 

Op vraag van heelwat van onze lezers plaatsen wij nogmaals de beeltenis van 
de heer Nols, burgemeester bij de gratie Tindemans, en omringd door rozige 

PSB-vlaggen... 

Dank zij haar niet-aflatend argumenteren en pleiten heeft de Volks
unie in de Senaat ten bate van de geteisterden, zoals die van Ruls
broek, een belangrijke verbetering van de Rampenwet afgedwongen. 
Maar «men» schijnt er veel voor over te hebben dat het brede 
publiek dit niet te weten komt. Na de « waterramp » een soort « water-
gate »: een samenzwering om het aandeel van de VU dood te zwij
gen in de media. 
Ziehier het kronologisch relaas van wat er gebeurde. 
Toen het ontwerp van Rampenwet bij de Senaat werd ingediend 
bleek dat in artikel 1 § 2 voorzien was dat al wie een tegemoetko
ming van het Rampenfonds zou aanvaarden meteen zou afzien van 
het recht een geding aan te spannen tegen de Staat. 
In de speciale Senaatskommissie werden tegen deze bepaling twee 
amendementen ingediend: één door de senatoren Van Ooteghem 
en Jonssen (Volksunie) en een door senator Cooreman (CVP). 
De regering verzette zich echter tegen de beide amendementen. 
Daarop trok de h. Cooreman (CVP) zijn amendement in, terwijl de h. 
Van Ooteghem (VU) het zijne bleef handhaven. 
Met een nipte meerderheid werd dit amendement Van Ooteghem-Jo-
rissen in de kommissie verworpen. 
Toen het verslag van de besprekingen daarna in de kommissie werd 
voorgelezen, ontstond er een nieuwe diskussie over het VU-amende-
ment. De regering moest toegeven dat de ontwerptekst van de wet 
onrechtvaardig was. 

Het publiek mag het niet weten 
Daarop verklaarde minister Defraigne dat de regering zich niet zou 
verzetten indien alle partijen samen een nieuw amendement zouden 
indienem ten einde die onrechtvaardigheid weg te werken. Dit nieu
we amendement werd dan ingediend en door alle partijen onderte
kend. De eerste ondertekenaar was de h. Cooreman (CVP), de twee
de senator Van Ooteghem (VU). 
En van dat ogenblik af begon de « propagandamolen » te draaien... In 
een persmededeling eist het CVP-bureau nu plots de goedkeuring 
van de Rampenwet en van het nieuw amendement. 
Bij de openbare behandeling in de Senaat wijzen de VU-senatoren 
Jorissen en Van Ootegehm erop dat aan de basis van de verbeterde 
wet wel degelijk een VU-amendement ligt In het « Beknopt Verslag » 
van de Senaat wordt daarvan toevallig (...) geen melding gemaakt 
In het hele Senaatsdebat over de Rampenwet speelt de Volksunie 
overigens een belangrijke rol. De senatoren Jorissen, Van Ooteghem 
en Persyn dienen niet minder dan elf amendementen in die alle tege
moet komen aan de gerechtvaardigde eisen van de mensen van Ruis
broek. Senator Van Ooteghem bestijgt herhaaldelijk het spreekge
stoelte om zijn amendementen te verdedigen. 
Wanneer dan 's avonds de Vlaamse TV verslag uitbrengt over het 
debat rond de Rampenwet komen er wél de CVP-verslaggever en 
een BSP-senator aan te pas, maar niemand van de Volksunie. Dit 
werd bij toeval vergeten (...). 
's Anderendaags heeft de pers het steevast over « het amendement 
Cooreman » (CVP) en Het Volk gaat zelfs zover te beweren dat «de 
regeringspartijen een amendement hebben ingediend waardoor de 
belanghebbenden het recht krijgen een geding te beginnen tegen de 
Belgische overheid. 
Als het er echt op aankomt laat de CVP ook de waarheid in de steek. 
(Observator) 

WOENSDAG 2 JUNI 

• In een open brief aan premier Tin
demans eist de VVO «volledig recht 
inzake de ASLK: geen vervalsing 
meer van het werkvolume, geen wille
keurige belangrijkheidskoëfficiën-
ten». Het VVO eist ook taalkaders 
voor de Sabena, de NMBS, het Del
credere, de ontwikkelingssamenwer
king overzee, de NMKN, het Ge
meentekrediet de KOO-ziekenhui-
zen te Brussel en uiteraard Schaar
beek. Personeelsleden van de dienst 
voor sociale zekerheid beschuldigt 
minister Van Elslande van partijdige 
toepassing van de taalwetgeving. 
M. Galle, voorzitter van de Neder
landse afdeling van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht neemt ont
slag, evenals de h. Piet Van Brabant 
«omdat de Nederlandse afdeling 
van de VKT als emanatie van het par
lement niet behoorlijk haar funktie 
kan vervullen terwille van allerlei 
politieke druk». Volgens de h. Galle 
beging de regering ook nog een-pro
cedurefout door niet te wachten op 
de schriftelijke mededeling van de 
twee afdelingen. 

• In een plechtige verklaring stelt 
Marnix Gijsen namens hemzelf en 
acht andere Vlaamse schrijvers dat 
Brussel historisch een Vlaamse stad 
is en dat er aan de grenzen van de 
hoofdstad niets meer mag gewijzigd 
worden. 
• Tijdens een perskonferentie stelt 
de VU een «Dossier Vlaanderen 
1976 voor, waarin een inventaris is 
gemaakt van de (scheve) taaiverhou
dingen in allerlei rijksdiensten en 
parastatalen. Partijvoorzitter Schiltz 
verklaart, dat wanneer elke toepas
sing van de taalwet extra moet 

betaald worden, er geen rechtsstaat 
meer is, wat premier Tindemans ook 
moge beweren. 

DONDERDAG 3 JUNI 

• De nederlandssprekende perso
neelsleden van de ASLK leggen het 
werk neer uit protest tegen de opge
legde taalkaders en eisen de split
sing van deze financiële instelling. 
Ze trekken in stoet naar het Munt-
plein, waar ze een korte meeting hou
den, beëindigd met de Vlaamse 
leeuw. 
• Verzet van justitiepersoneel 
Gent tegen «gedwongen bijdrage» 
voor een geschenk aan de koning. 
• De drie VU-senatoren en dertien 
VU-kamerleden, die tijdelijk het kabi
net van ministers Michel bezetten, 
zullen pas na het einde van de parle
mentaire zittijd voor de raadkamer 
moeten verschijnen, vermoedelijk na 
16 juli. 
• De CVP-kamerfraktie verklaart 
zich verheugd over de -afstraffing 
van Nols»... RW-voorzitter Gende-
bien dreigt met ontslag omdat minis
ter Perin instemde met het optreden 
tegen Nols. 
• Met 134 tegen 20 stemmen bij 18 
onthoudingen keurt de Kamer het 
wetsvoorstel Desmarets goed, waar
bij de agglomeratieverkiezingen te 
Brussel met een jaar verdaagd wor
den. 
• In de Kamer spreekt Nols voor 
het eerst zelf in deze instelling over 
«zijn» lokettenzaak: hij beklaagt 
zich — onder algemene hflariteit — 
over het feit dat hij pas twintig minu
ten na het vertrek van Ganshof werd 
verwittigd. Vooraf had een bitsig ten
orendebat plaats over Schaarbeek, 
ASLK, e.d. 

VRIJDAG 4 JUNI 

• Verscheidene militante Vlaamse 
verenigingen eisen de splitsing van 
de Algemene Spaar en Lijfrentekas, 
o.a. TAK, VVB, Vlaams Komitee voor 
Brussel, VVO (dat ook taalkaders in 
andere diensten eist). In tegenstel
ling met de regeringsbeslissing (52,5 
o/o N en 47,6 "/o F) zegt de Nederland
stalige afdeling van VKT dat de 
ASLK voor 56 "/o nederlandstalig 
personeel moet hebben. 
• Volgens twee redakteurs van de 
Gazet van Antwerpen is er in de 
lokettendienst te Schaarbeek niets 
veranderd. Ganshof deed zijn werk 
maar half (verwijdering van onbruik
baar gemaakte opschriften). Voor 
als na worden de Vlamingen in het 
Schaarbeekse gemeentehuis naar 
het apartheidsloket verwezen ! 
• De regering beslist tot afschaf
fing van 300 a 400 overbodige ad
viesorganen. 

VRIJDAG 4 JUNI 

• In opdracht van de regering zul
len ministers Perin en Vandekerck-
hove een inventaris opmaken van de 
diensten waar nog taalproblemen be
staan. De kabinetsraad beslist ook, 
het Algemeen Bestuur voor Ontwik
kelingssamenwerking op te delen 
echter niet volgens taalkundige nor
men, zoals sinds lang geëist maar 
volgens technische normen. 
• Aktiekomitee Ruisbroek is niet te 
spreken over de rampenwet zoals 
deze door de Senaat werd gestemd : 
er werd slechts met één eis rekening 
gehouden (de staat kan verantwoor
delijk gesteld worden), van 'n volle
dige schadevergoeding is geen spra

ke. Het aktiekomitee zal pogen de 
wet te doen amenderen, zoniet zul
len harde akties volgen. 
• In een mededeling pleit zowel de 
Bond zonder Naam als de Pastorale 
Raad van het bisdom Brugge voor 
amnestie. 
• Het begin deze maand van 
kracht geworden nieuwe indekscij-
fer is het voorwerp van tegenstrijdi
ge appreciaties. Over het algemeen 
echter wordt het nieuwe systeem 
representatiever voor de werkelijke 
levensduurte geacht dan het vroege
re. 

ZATERDAG 5 JUNI 

• VOS-kongres eist federalisme, 
amnestie en 60 "/o Vlaamse officie
ren in het leger. 
• VU-voorzitter Schiltz is van me
ning, dat de Vlamingen er verkeerd 
zouden aandoen, hun geld bij de 
ASLK af te halen, want zulks zou de 
positie van de Vlaamse bedienden 
verzwakken. Wel moeten ze autono
me direkties per taalgroep eisen. 

MAANDAG 7 JUNI 

• Zes Waalse vooraanstaanden 
vragen in een open brief aan de 
koning «de instelling van een waar
achtig federalisme ». 
• Het partijburo van de BSP publi
ceert een akkoord over een struk-
tuurhervorming van de staat door 
middel van een drieledig reglona-
lisme (drie gewesten, w.o. Brussel, 
met eigen gewestelijke regering, par
lement en fiskaliteit). Dit akkoord zal 
voorgelegd worden aan de BSP-kon-
gressen te Gent en te Jolimont op 19 
juni a.s. 

• In een toespraak te Tongeren 
eist CVP-voorzitter Wilfried Mar
tens het vaderschap op van het 
nochtans door de Vlaamse opinie zo 
scherp aangevochten taalkadersta-
tuut van de ASLK. De vice-goever-
neur van Brabant (soc.) en de BSP 
worden verantwoordelijk gesteld 
voor de nefaste ontwikkeling van de 
Schaarbeekse lokettenzaak. 

• Het VVO en de Vlaamse Bond 
van de Spaarkas blijven het vernede
rend taaikader aanvechten en zullen 
desnoods een nieuw beroep op de 
Staatsraad doen. Ze roepen de 
Vlaamse burgemeesters tot steun 
op. Het partijbestuur van het RW 
eist van zijn kant het onmiddellijk 
ontslag van Ganshof (normaal in 
functie tot 31 december 1976). 

DINSDAG 8 JUNI 

• De Groep COBEPA (Paribas-
André Leysen) zou de NV Periodica 
overnemen met inbreng van 250 mil
joen vers kapitaal (ongeacht de 
staatssteun). De redaktie van de 
Standaard-groep richt een Redaktie-
vereniging op. 
• De gemeenteraad van Schaar
beek (onder druk van burgemeester 
Nols) blijft het apartheidsregime in 
de lokettenzaal als konform met de 
wet beschouwen ! Er zal integendeel 
tegen het arrest van de Raad van 
State beroep aangetekend worden 
op grond van art 88 van de gemeen
tewet (de aanmaningen moesten ge
stuurd worden aan het kollege van 
burgemeester en schepenen en niet 
aan Nols persoonlijk!). Bovendien 
zal nagegaan worden of het nachte
lijk optreden van regeringskommis-
saris Ganshof wel wettelijk was. 
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Het centraliserend en verfransend Brussel is de achillespees van Vlaan
deren. Vele Vlamingen kennen van Brussel niet veel meer dan het kwa
draat kilometer rond het Centraal Station, zoals de schoolkinderen uit 
Vlaanderen dat bezoeken. 

De Vlaamse beweging houdt niet altijd rekening met wat zelfs nog 
onlangs over Brussel bestudeerd of geschreven werd. 
Behalve het vlotte boekje van Karel de Witte (Brussel 2000) zijn te noe
men de vele studies en artikels van André Monteyne (bv. Brussel - Cij
fers en prognoses, Dosfeldokument nr 8, en De Brusselse flamingant, 
sociologisch bekeken in Ons Erfdeel, 1975/4) en Proeve tot sociologi
sche benadering van het taalprobleem te Brussel van Edg. van Cauwe-
laert, W. van Ruisdaal in 15 nummers van De Brusselse Post, oktober 
1974 en volgende. Deze bijdrage werd samengelezen uit deze geschrif
ten... met een dun sausje eigen ervaring erbij. 

WAAR HET OM GAAT 

Te gemakkelijk en te lang hebben de 
Vlamingen van buiten Brussel zich van 
hun Brussel-pijn afgemaakt met het 
aspirientje van rechten-op-papier. In
tussen hebben de Franse chirurgen 
maar verder hun mes in de vette 
Vlaamse buik gezet. 
Dankzij de grondspekulanten en bouw
promotoren rukten de buildings als reu-
ze-tanks op tegen de Brabantse bui
ten en werden de sjieke villawijken er 
als para-kommando's ingedropt. Afwe
ten van Brussel wil ook zeggen • afwe
ten van de hele brede rand ; misschien 
belangrijker nog. 
Maar de kaarten liggen anders in de 
rand omdat de wettelijkheid er in ons 
voordeel speelt (behalve in de zes) en 
de Vlaamse inwoners er sterker hun 
man staan. 
In het Brussel van de 19 gemeenten 
gaat het erom de Vlamingen te bevrij
den van de drang een Franse snoet 
op te zetten en van hun kinderen 
Franstaligen te maken. 
Dit is niet alleen een taalkwestie maar 

een kwestie van verlies aan persoonlij
ke waardigheid en aan sociale kansen. 
Om na te gaan of Brussel een hoofd
stad kan en wil blijven voor de twee 
volken moet men niet alleen de kop
pen tellen (aantallen) maar rekening 
houden met de invloed van het Brus
sels massamilieu, met taalkennis en 
taalgebruik, met de houding van de 
Franstaligen, met de hulp uit Vlaande
ren als medespeler en natuurlijk met 
de noodzakelijke steun van politieke 
strukturen waar ieder «gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap» in 
baggert. 

AANTALLEN 
Om het aantal Vlamingen te Brussel te 
schatten moet men goed onder het 
Frans-Brusselse watervlak kijken. Een 
zaak staat echter als een paal boven 
water: zij die kennelijk d.w.z. buitens
huis te Brussel Nederlands spreken 
vormen een minderheid. 
Hoe men het ook draait of keert: in 
wetten en politieke strukturen mag 
een minderheid niet te klein zijn wil zij 

BRUSSEL, 
ONZE 
VREES 
EN 
ONZE 
HOOP 
zich serieus laten gelden. (Volgens 
André Monteyne is 20 % deze mini
mumgrens). En vooruit zijn wij er niet 
op gegaan : in 1846 nog 67 %, in 1947 
officieel nog 24 %, in een onderzoek 
van 1968 wordt 18 % geraamd (maar 
dat zijn alleen zij die er echt voor uitko
men Vlaming te zijn). De afkomst wijst 
op 50 % en de verkiezingsuitslagen 
op 15 % echte keiharden. 
Wij gaan er zeker niet op vooruit (of 
nog niet) sedert het CVP-BSP-PVV-ge-
schenk van de Liberté du père de 
familie... Er bestaat ook groot verschil 
van de ene kant van Brussel tot de 
andere bv. het sterk verfranste Eisene 
en de west en noord-westhoek met 
nog inheemse Nederlandstaligen. Dit 
is ook een sociaal verschil: de rijke 
inwijkelingen in het zuidoosten en de 
inwijkelingen van lagere middenklasse 
in het noordwesten. 
Voor de toekomst mogen wij het met 
alleen verwachten van de Vlaamse 
geboren Brusselaars maar groten
deels van de inwijkelingen, al zijn een 
deel ervan Vlaam-Brabanders die 
reeds in de ban van franstalig Brussel 
leven. 
Is er een groot verschil tussen het aan
tal Waalse en Vlaamse inwijkelingen ? 
Niet om er de hals over te breken. 
Als de inwijking vermindert met de 
dekoncentratie zal dat wel aan beide 
kanten gelijk zijn. Het is te voorzien 
dat de bevolking van het Brussel der 
XIX daalt. 
Niet alleen duizenden Franstaligen 
maar ook heel wat Nederlandstaligen 
ontvluchten de ongenietbare steen
hoop of de achterbuurten die vele 
Brusselse wijken geworden zijn naar 
het « groen » in de Brusselse rand. Nog 
twee faktoren! Wat de Vlaamse in
vloed op Brussel ten gunste betreft 
mogen wij bij de Vlamingen te Brussel 
ook rekenen de pendelaars en bezoe
kers uit Vlaanderen... op voorwaarde 
dat zij zonder provokatie maar zelfze
ker « geen Frans kennen » zeker als zij 
de kopers zijn. Tweede ongunstige fak-
tor de 200.000 gastarbeiders en buiten
landers en hun kinderen vervoegen de 
Franse groep als zij zich te Brussel blij
vend vestigen. 
En welke zijn nu de kenmerken om Vla
ming te Brussel genoemd te worden ? 
Welk kolossaal verschil naargelang 
het kriterium dat men hanteert: de oor
sprong, de eigenlijke moedertaal, de 
thuis-gesproken-taal, de meest gebruik

te taal, het bewust Vlaams engage
ment. 
Een jong echtpaar praat in een waren
huis Nederlands met elkaar (of wat er 
voor doorgaat) maar Frans met de win-
keljuf die op haar beurt achter de 
hoek Vlaams spreekt met een kollega 
en allebei Frans tegen de « chef de ray
on », een Vlaming die, naar rang en ver
plichting, nooit Nederlands spreekt in 't 
werkmilieu. Zullen de kinderen van het 
jonge echtpaar en van de resp. winkel-
jufs naar een Franse of een Vlaamse 
school gaan ? Dat zal ervan afhangen 
waar de ouders het belang van hun 
kind menen te zien. 
leder Vlaams Brusselaar kan tientallen 
voorbeelden aanhalen waaruit volgt 
dat de toestanden voortdurend in 
beweging zijn in het Brussels massami
lieu 

HET BRUSSELS 
MASSAMILIEU 
Zo nogal een beetje veel anders dan 
de milieus van pooiers of van «Le 
Beau Monde» die gesloten klubs zijn, 
is het« Brussels milieu » een open mas
samilieu. 
De inwijkeling en wie naar een ander 
stadsdeel verhuist (en men verhuist in 
grote steden meer dan elders) doolt 
als een eenzame in een mensen-woes
tijn en gaat op zijn eigen kleine oaze 
leven. 
Persoonlijk ken men mekaar weinig. 
Het paar dat één hoger of één lager 
woont kent men alleen van het ge
rucht dat zijzelf of hun televisietoestel 
maken. 
Waar ieder ieder ieder kent wordt 
men beoordeeld naar afkomst en naar 
eigen doening. Op een dorp moet een 
handlanger het niet in zijn hoofd ste
ken een hoed op te zetten... of in zijn 
stamcafé 't zij Frans, 't zij ABN te spre
ken. Die snob! De vei-eenzaamde in 
de grote stad kan wegduiken achter 
uiterlijkheden (statussymbolen). 
Buitenshuis een Vlaams dialekt spre
ken is te Brussel het anti-statussym
bool van de boer; halsstarrig goed 
Nederlands spreken is het kenmerk 
van de «moedige wringer», en zo zijn 
er geen dertien in een dozijn. Volgens 
de heer Lambert, schepen van Nols, 
kwamen zich in januari 1975 als inwij
kelingen te Schaarbeek 60 Vlamingen 
en 59 Walen opgeven. Van de 60 Vla
mingen vroegen er 20 een Franse iden
titeitskaart. W. van Ruisdaal in De 

WIJ 4 
10 JUNI 1976 



\IMP\M^€ D€W€GIMG 

Brusselse post gelooft niet aan tyran
nic van de lokettist maar schrijft dat 
toe aan de Brusselse sfeer. Als hij al 
de mensen aan het loket hoort Frans 
spreken zal de gewone Vlaamse man 
ook Frans brabbelen. 
Wie moet de taaitoestanden in de 
Brusselse ziekenhuizen rechtzetten ? 
De Vlaamse pati> . it die genezing 
zoekt, of de CVP-minister van Volksge
zondheid ? 
Wie moet ervoor zorgen dat een 
Franstalige bekeuring tegen een 
Vlaamse automobilist nietig is? De 
man die betrapt werd of de PVV-minis-
ter van Justitie ? 

De gewone Vlaamse man te Brussel 
ondergaat de invloed van een hoger 
staande en zich hoger wanende ge
meenschap. 
Zij legt haar taal op omdat zij geen 
Nederlands kent of doet alsof omdat 
zij in de meerderheid is, omdat' zij de 
lakens uitdeelt en omdat zij rijker is. 
De Vlaming wil zijn kinderen voor het 
leven een sleutel meegeven om tot die 
gemeenschap te kunnen behoren en 
dat is de Franse school. 
De Vlaamse inwijkelingen te Brussel 
zijn (eigenlijk waren tot voor kort) met 
hun dialekt en hun manieren «de boe
ren », de « menapiens ». Niet alle Frans
talige Brusselaars zijn Vlaamshaters. 
Soms hoor je wel eens een Franstali
ge beambte jammeren omdat hij zijn 
noties Nederlands verleerd heeft bij 
gebrek aan Vlamingen die zich bij hem 
in het Nederlands aanmelden. 
De Vlamingen zullen te Brussel dus 
wel tegen zichzelf moeten beschermd 
worden, niet door wetten op papier 
maar door operationele strukturen. De 
stamboom van een Franstalige Brusse
laar wortelt soms bij een Vlaamse 
grootvader die, als jonge man naar 
Brussel kwam, verfranste kinderen 
kreeg, en het nog meemaakt dat zijn 
kleinkinderen in FDF-kringen militeren 
tegen «les impérialistes flamands» 
die, omwille van hun tweetaligheid 
gemakkelijker een betrekking vinden. 
(70 % van de aangeboden betrek
kingen in Brussel vermeldt de tweeta-
ligheidsvereiste). Het Brussels massa-
milieu betekent voor de gewone 
Vlaamse inwijkeling vereenzaming en 
zich willen aanpassen. Dat betert nu 
wel gelet op de hogere kwaliteit van 
de Vlaamse inwijkelingen. Er is een 
dunne «Vlaamse bovenlaag». Maar 
sommigen ervan gebruiken nog stee
vast het Frans als hogrer kommunikatie-
middel. 
Er groeit bewustzijn en samenhorig
heid bij de Vlamingen te Brussel die 
zich in het verleden, dikwijls totaal 
geïsoleerd, met de moed der wanhoop 
hebben geweerd. 

De uitdagende houding van de Brus
selse federalisten-met-drie draagt nu 
enorm bij tot de toeneming van het 
Vlaams bewustzijn. Het FDF is ons in 
zijn ekstremistische openhartigheid 
van nut. De vaderlandslievende unita-
risten die de Vlamingen verzochten 
om uit hoffelijk civisme toch braaf te 
zijn en maar Frans te spreken, waren 
gevaarlijker. 
André Monteyne stelt vast dat de 
weerbaarheid tegen franstalige vijan
digheid toeneemt naarmate een Vla
ming een hogere sport op de maat
schappelijke ladder bezet. 
Gelukkig is het kontakt met de Neder
landse kuituur nu ook mogelijk zonder 
zich te verplaatsen en zonder de 
moed op te brengen Vlaamse vergade
ringen bij te wonen. Daar zijn immers 
radio en televisie. Het opdrijven van de 
kwaliteit en de aantrekkelijkheid van 

de BRT ligt de Brusselse Vlaamsgezin-
de nauw aan het hart. Anderzijds valt 
het te betreuren dat de Vlaamse Brus
selaar vaak moeilijk van de televisie 
weg te halen is om deel te nemen aan 
de Vlaamse (of andere) kulturele mani
festaties van de hoofdstad. 
Dat hij regelmatig typisch Brussels 
doet ('t lieg plafon) moet ons verheu
gen want ook de kleine mensen, de 
nog Vlaams gebleven geboren Brusse
laars van Anderlecht, Molenbeek en 
de noord-westhoek moeten tegen ver-
fransing beveiligd worden. 
Dat oer-Brabantse element mag onze 
kuituur niet kwijt spelen... maar wij zul
len ons moeten haasten en het op zijn 
Brussels aanpakken. 

TAALKENNIS EN 
TAALGEBRUIK 
. De Vlaamse aanwezigheid en solidari
teit te Brussel heeft niet op te tornen 
tegen de zwarte huidskleur of de 
spieetogen van de Vlamingen. Hun 
onvermogen... en hun vermogen is 
hun taal. Tegenover een wereldtaal en 
de taal van een «meerderheid» heb
ben zij wat Edg. van Cauwelaert 
noemt een « Kleine-taal-mentaliteit». 
Of men nu tot een groot of kleiner taal
gebied behoort, het vlotte eigen taalbe-
zit is nochtans onontbeerlijk voor de 
uitbouw van ieders persoonlijkheid. In 
de eigen taal bezit men de rijkste woor
denschat, de klare uitdrukking, het 
grootste gemak tot kommunikatie. 
Zeldzame uitzonderingen niet te na 
gesproken, is men gehandikapt als 
men in een vreemde taal moet onder
handelen. 
Bij het overschakelen naar een ande
re taal (akkulturatie) lijdt minstens één 
generatie aan kultuurverlies. 
Afgezien van het recht en de plicht 
trots te zijn op eigen kuituur en taal 
zijn dat allemaal speciale problemen 
voor de Vlamingen te Brussel. 
Niemand betwist het, dat talenkennis, 
als zij niet verworven wordt ten koste 
van de eigen taal, vele voordelen biedt 
en een verrijking is. Te Brussel kunnen 
de Vlamingen er niet te buiten Frans te 
leren maar zij moeten beseffen dat 
Frans kennen niet wil zeggen Frans 
spreken als het niet nodig is en nog 
minder franstalig worden en zijn kinde
ren verfransen. 
De Walen die meestal de kennis van 
het Nederlands met lange tanden door-
knauwen, prijzen de Vlamingen geluk
kig met hun «aanleg voor vreemde 
talen». Eigenlijk doen zij weinig om 
even gelukkig te worden omdat zij hun 
positie beveiligen achter hun onkunde. 
In die zin bestaat er in een tweetalig 
gebied een hemelsbreed verschil tus
sen vrijwillig aanvaarde «tweetalig
heid» vanwege twee gelijkwaardige 
partners en de opgedrongen tweetalig
heid als voorportaal tot akkulturatie. 

DE HOUDING VAN DE 
FRANSTALIGEN 
Het zinnebeeld van de Francité is de 
Gallische Haan. Terecht gekozen door 
de Walen al voelen de Brusselse fran-
kofonen er zich niet zo gelukkig mee; 
zij zijn altijd nog voor een stukje Belgi-
cist of zelfs Vlaming maar hebben 
toch het hanen-kompleks. Op het neer
hof wil de haan zijn meesterschap niet 
delen : hij vecht daarvoor. 
Zo komt het dat de Franstaligen soms 
offers over hebben voor «hun zaak» 
en volgens Van Ruisdaal er zelfs toe 
bereid zijn een klant te verliezen. 
Hanenkompleks: hun Franse kuituur is 
de enige ware kuituur of toch de bes
te. Men noemt dat «francocentrisme ». 
W. van Ruisdaal ziet in dat superiori
teitsgevoel de grootste moeilijkheid 
voor het samenleven in België en te 
Brussel. Vlamingen Vlaams houden en 
hun overgang tot de Franse kuituur 
verhinderen is dan ook barbaars kul-

tuurimperialisme. In elk geval is vlotte 
kennis van het Frans het etiket van 
een hogere beschaving. 
Zelfs de Nederlandse kulturele mani
festaties op hoog niveau te Brussel 
laten de meeste Franstaligen onbe
roerd. 
Zendt de RTB ooit een Nederlandsta
lig nummer uit? 
Te midden van Vlamingen blijft de 
Franstalige ongedwongen zichzelf. Vla
mingen die geen Frans zouden spre
ken in een Frans gezelschap... men 
kan het zich nauwelijks voorstellen. 
Maar zie je een Franstalige vanwege 
zijn onkunde van het Nederlands ge
weerd worden uit een of andere hoge 
Belgische Raad van Beheer? Je zou 
de haan horen kraaien. 
Het is vanwege deze geestesgesteld
heid, en toch niet omdat zij dommer 
zijn, dat jonge Franstaligen die van 
hun 10 tot 18 jaar Nederlands ge
leerd hebben er uiteindelijk weinig van 
terecht brengen. 
Nu mogen wij ook niet blind zijn voor 
de gunstige keerzijde van de medaille. 
Niet de waardering van onze kuituur 
maar de grotere Vlaamse macht en 
standvastigheid beginnen door te we
gen en het aantal Franstaligen die zich 
op het Nederlands toeleggen wordt 
groter, althans op een passieve kennis 
ervan, «leder spreekt zijn taal en ver
staat de andere » is een slogan die het 
doet i.p.v. «Eendracht (in franstalig
heid) baart macht (van de frankofo-
nie)». 
Vooralsnog is de behoefte aan kennis 
van het Nederlands beperkt en zuiver 
utilitair. De fierheid van de Vlamingen 
moet ervoor zorgen deze trend niet te 
laten afzwakken. 

HULP UIT VLAANDEREN 
Men beweert dat Brussel uit de hand 
van Vlaanderen en Wallonië leeft Zo 
bewezen is dat niet want Brussel 
heeft nu eenmaal zoveel winstgeven
de prestaties tot zich getrokken dat 
het misschien meer self-sustaining is 
dan men denkt. 
De stoere 11 juli-eed « Vlaanderen laat 
Brussel niet los» en «Brussel is onze 
hoofdstad » wordt niet steeds in daden 
omgezet als men ziet hoe Vlaamse 
topprestaties toch maar veilig in Ant
werpen ingericht worden en een aan
tal machtige Vlaamse instellingen ge-
makkelijkheidshalve hun zetel in Ant
werpen vestigen dan wanneer hun 
aanw izigheid te Brussel er zou toe hel
pen F ru jsel als Vlaamse hoofdstad te 
bevesti -jen. 
Een .''•' ere W. van Ruisdaal merkt op 
dat \ aanderen zijn homogeniteit ver
overd heeft door toegevingen op de 
rug van de Vlaamse Brusselaars: de 
faciliteiten, de liberté du père de famil-
13, de 107 quater vam de grondwet, de 
afschaffing van de randfederaties. 

De «hulp uit Vlaanderen» is dus nog 
een twijfelachtig geval. 
Natuurlijk zijn de Vlamingen Vlaamser 
geworden. Zij kennen minder Frans en 
zijn dus minder geneigd het te Brussel 
te spreken. Zij zijn ook rijker gewor
den als klanten van Brussel. W. van 
Ruisdaal schrijft echter terecht; «wie 
rijk wordt, spreekt daarom nog niet 
beter en zijn taalfierheid en kultureel 
peil groeien niet samen met zijn for
tuin ». 
Traag en zeker heeft dit alles dan toch 
effekt op de « buitenkant» van de gro
te zaken te Brussel. De invloed die van 
hun uiterlijke tweetaligheid uitgaat is 
niet te versmaden. 
Dit danken wij aan een overredingsak-
tie van senator Lode Claes die als 
sekretaris van de Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen (1959) de slag thuis 
haalde. 
Het moet echter verder dan de bui
tenkant want anders blijft het erbij dat 
de Brusselse zakenman zegt: «Ik zal 
een Vlaamse bediende moeten aan
werven» of «ik heb absoluut een 
Vlaamse sekretaresse nodig». 
De Vlamingen te Brussel hopen niet 
losgelaten te worden maar om hen 
met goed gevolg te steunen moet men 
dat met hen overleggen want demon
straties van schijn-geweld helpen hen 
niet verder. Integendeel! 

BESLUIT 
De Vlaamse positie te Brussel is een 
dubbeltje op zijn kant. 
Zijn francisation irreversible zal de 
heer Simonet nu echter wel achter de 
kiezen houden. 
De blijvende overheersing van het 
Frans element in Vlaanderen was na 
1830 ook onvermijdelijk te achten en 
toch is het anders geworden dan in 
de Franse sterren geschreven stond. 
Er zijn krachten die sociologisch en 
ekonomisch niet meetbaar zijn. Zulke 
kracht is de Vlaams-nationale Bewe
ging. Zij heeft de oorlog tegen het 
franskiljonisme bijna gewonnen en de 
dag is nabij dat iemand wiens kuituur 
niet de Nederlandse is, in Vlaanderen 
evenmin een leidende funktie zal kun
nen bekleden zomin als iemand wiens 
huistaal Nederlands is geen goeveri 
néur kan worden van de provincie 
Luik. 
Wat Brussel betreft is het geen strijd 
tegen Brussel maar voor Brussel, in 
het belang van Brussel, door te berei
ken dat onze hoofdstad in Europa uit
straalt als een voorbeeld van het res
pect dat volken mekaar moeten toe
dragen. 
Dit kan niet worden verwezenlijkt zon
der gesanktioneerde strukturen. Het 
was echter niet onze bedoeling dit poli
tieke aspekt hierbij te behandelen. 

JACQUELINE COCQUEREAUX 

AKTIE BRUSSEL 10-10 prk 000-0171139-31 

10 JUNI 1976 WIJ 5 



OhZ€ W^R6LD 

KRABBENMAND MIDDEN-OOSTEN 

De toestand in het door burger
oorlog verscheurde Libanon is er 
met het Synsche gewapende in
grijpen met eenvoudiger op ge
worden Daar is vooreerst de reli-
gieuse scheiding, waarmee men 
de Libanese tegenstellingen 
poogt te verklaren in een tegen
stelling moslem-kristenen (Maro
nieten) Maar net zoals in Noord-
lerland de scheidingslijn niet lou
ter langs de protestants-katolieke 
dualiteit te trekken is, kan men de 
Libanese « deling » alleen op gods
dienstige gronden verklaren Ook 
in Libanon spelen de sociaal-eko-
nomische tegenstellingen mee, bij 
zoverre dat er moslems en kris-

tenen zijde aan zijde staan in de 
tegenovergestelde kampen Bij 
wijze van voorbeeld treffen we 
linksgezinde kristenen aan irt het 
zelfde kamp van Imksgenchte 
moslems en Palestijnse verzets
strijders BIJ de kristen falanks 
treft men ook Moslims aan 
Het gaat vooral om het al dan met 
voortbestaan van voorrechten 
voor de (meestal kristelijke] bezit
tende klasse in Libanon, waaraan 
de in aantal sterk gegroeide « pro-
gressistisen » een einde willen ma
ken 
Mirider duidelijk is daarbij de hou
ding van Syrie, waarvan de lei
ding links heet te zijn, doch blijk

baar in Libanon de partij van 
«rechts» kiest Nu is het wel zo 
dat men tegenwoordig voorzich
tig moet zijn bij het opplakken 
van linkse en rechtse etiketten 

Dat geldt met alleen voor het 
Westen maar nog veel sterker 
voor de ontwikkelingswereld, 
waarvan ook het Midden Oosten 
deel uitmaakt Zou het met veel
eer zo zijn, dat Damaskus in de 
eerste plaats dfe uitschakeling be
oogt van het Palestijns bevrij-
dingsleger, dat na in Jordanië een 
staat in de staat te zijn geweest 
(en daaruit op bloedige wijze 
werd verjaagd) nu in Libanon een 
derde macht is, die blijkbaar be

paalde Libanese en Syrische plan
nen dwarsboomt 

Vergeten we trouwens met dat er 
in Syrie nog steeds machten aan 
het werk zijn, die dromen van een 
Groot-Syrie en die in de nu al 
maanden aanslepende burgeroor
log een unieke kans zien, om Liba
non de facto aan te hechten 
Deze dreiging is na de Syrische 
militaire invasie zo reëel gewor
den dat bepaalde Libanese oppo
nenten, voorlopig de strijdbijl be
graven en zich samen willen ver
zetten tegen de Syrische in-
dnnger 

Deze indnnger blijkt intussen op 
de (voorlopige) neutraliteit van Is

rael te kunnen rekenen (de havi
ken hebben het in Jeruzalem 
momenteel hard te verduren) én 
op de al dan met stilzwijgende 
steun van de Sovjetunie, de 
USA en Franknjk (dat zijn bemid
deling aanbood, om verpakt in 
een militaire « orde-handhaving ») 
Libanon heeft intussen eens te 
meer grote verdeeldheid gezaaid 
in het Arabische kamp, verdeeld
heid die tot de kromsche zwak
heid van de Arabische landen 
tegenover Israel heeft geleid en 
nog leidt Deze huidige verdeeld
heid komt trouwens Jeruzalem 
goed van pas, vermits Israel meer 
en meer «een rijk is, dat in zich 
zelf verdeeld is » 

r 

RUSSISCH 
DAGBOEK 
Eens te meer kunnen wij vaststellen dat 
Georgië een prachtig land is, want in de 
namiddag van de derde dag staat een auto
bus ter beschikking om ons rond te njden in 
de omgeving 
Een kleine Russisch-Orthodokse kerk, die 
nu de puinen van Djivari geheten worden, 
ligt midden m het gebergte en biedt een 
enig en onvergetelijk uitzicht op de Kauka-
sus De kathedraal van Svetitskhoveli uit de 
11 de eeuw met prachtige fresco's op de 
muren is uitstekend gerestaureerd en blijkt 
goed onderhouden te zijn Verrast zien wij 
in deze kerk twee tamelijk jonge popes ver
schijnen Onze begeleider Constantin 
weet te vertellen dat dit helemaal met onge
woon is en dat de kerk «vnj» haar gang 
mag gaan, alleen wordt zij met gesteund 
door de Staat 
Ondanks het feit dat Lenin de godsdienst 
«opium voor het volk- genoemd heeft 
schijnt het kommunisme er met in gelukt te 
zijn de godsdienst uit te roeien De kerken 
lopen nog altijd vol bij elke eredienst en in 
Svetitskhoveli is nog maar pas vier jaar 
geleden een seminane opgericht voor het 
opleiden van popen In hoever deze pries
ters partijgebonden zijn, weten wij natuur
lijk met 

. LA V A C H E . 
De galenj van orthodokse ikonen uit Geor
gië toont ons een prachtige en enige verza
meling van gouden met edelstenen versier
de kunstvoorwerpen van onschatbare 
waarde 
Na de galerijen worden wij ontvangen in 
een theefabnek De beheerder weet ons te 
vertellen dat er 8 000 mensen werken, waar
van 75 % vrouwen Het voornaamste doel 
van de fabriek is de kwaliteit van de thee te 
verbeteren en de produktie op te dnjven 
Voor het opdrijven gaat men uit van de nor
men van het voorgaande jaar 
Aan deze fabriek is er een kinderknbbe, 
een peutertuin een wasserj en een stort
bad verbonden De tolk spreekt over «la 
vache» daar waar hij «lavage» bedoelt, 
zodat WIJ aanvankelijk verbaasd denken 
dat er een koe bij de fabnek hoort, waar de 
moeders rechtstreeks melk voor hun kinde
ren kunnen bekomen maar het blijkt wel 
degelijk een wasserij te zijn 
De arbeiders verdienen er gemiddeld 
136 roebel per maand Een roebel is gelijk 
aan ongeveer 52 frB Dit wordt dus 
7072 fr Zwaar werk wordt betaald met 
250 R, een direkteur verdient 210 R, zijn 
adjunkten 200 R, de boekhouder 160 R 
Natuurlijk gaat een vergelijking met onze 
welvaartstaat moeilijk op, aangezien er 
andere maatstaven moeten aangelegd wor
den De huishuren zijn zeer laag, eigendom 

De prachtige gerestaureerde orthodokse 
kerk in Svetitskhoveli (1 Ie eeuw) 

IS zo goed als onbestaande Gas is dikwijls 
gratis en elektriciteit spotgoedkoop Open
baar vervoer en taxi zijn eveneens spot
goedkoop Ziekteverzorging is gratis en 
vakantiehuizen staan ter beschikking van 
de arbeider Een halve liter melk wordt 
eveneens gratis in de fabnek verstrekt en 
de maaltijden kosten ook met veel Een 
autobus brengt de arbeiders op staatskos-
ten ter plaatse Een maal per jaar krijgt de 
arbeider verlof Voor de gekwalificeerde 
betekent dit 24 werkdagen, voor de andere 
18 dagen Daarenboven wordt een 13de 
maand uitbetaald en bestaat de mogelijk
heid om premies te verdienen, indien zij 
werk presteren boven de vereiste norm 
Daarna rondgeleid in de fabnek kunnen wij 
vaststellen, dat de werkvoorwaarden ver 
van onaangenaam zijn De machines zijn 
met te lawaaierig en de arbeiders geven 
met de indruk zich doOd te moeten werken 
Vanzelfsprekend dat men ons een modelfa-
bnek zal getoond hebben, maar toch heb
ben WIJ de indruk dat er wel degelijk 
gestreefd wordt naar lotsverbetenng van 
de arbeider en dat het helse onmenselijk 
Westers ritme er met in zit 

GEORGISCHE GASTVRIJHEID 
De vnje namiddag die men ons aanbiedt 
grijpen wij met beide handen aan om de 
oude stad Tbilissi te bezoeken Vele huizen 
hebben houten gevels en balkons in sierlijk 
bewerkt hout Ondanks de vele vervallen 
woningen en duidelijke armoede geeft de 
stad een sympathieke indruk Er zijn overal 
vele trapjes en steegjes, wegens de berg
achtige ligging Op een bepaald ogenblik 
worden wij in een van die omhoog klimmen
de steile steegjes binnengeroepen door 
een arbeidersvrouw, die ons de gelegen
heid geeft op haar terras te fotograferen 
En daar op dat terras beleven wij veruit de 
mooiste ogenblikken van heel de reis wij 
vallen van de ene verrassing in de andere 
Het armzalige terras zelf biedt een prachtig 
uitzicht over de stad, die in de diepte ligt 
De gammele tafel staat gedekt met allerlei 
schoteltjes met groente en bonen Een 
kruik heerlijke landwijn wordt er bijgehaald 
buren en kinderen verschijnen en wij moe
ten drinken en eten op de eendracht en vre
de onder alle volkeren Op dat ogenblik zijn 
WIJ met vier Vlaamse vrouwen Een van 
ons, Claudine, spreekt tamelijk vloeiend 

Russisch en zo kunnen wij toch een klein 
gesprek aanknopen Zo vernemen wij dat 
de gedekte tafel eigenlijk een begrafenis-
maal IS wegens de dood van de Oude groot
vader, wat ons even in een onbehaaglijke 
stemming brengt, maar dat doet men ons 
gauw wegspoelen met Georgische wijn 
Een van de eerste vragen die deze mensen 
ons stellen, luidt « gelooft u in God ' » Zij
zelf verklaren gelovig te zijn Tot dan toe 
hebben wij gedacht dat kontakt met de 
bevolking met mogelijk zou geweest zijn uit 
angst voor het regiem Het blijkt dus met 
het geval te zijn Het is wel degelijk mogelijk 
met de bevolking te praten en, eens hun 
vertrouwen gewonnen, een open gesprek 
te voeren Dat dit «open gesprek» eerder 
theorie dan praktijk is wegens de taalbarne-
re, ligt voor de hand Het is louter toeval, 
dat WIJ uitgerekend in ons midden iemand 
hebben, die zich behoorlijk in het Russisch 
kan uitdrukken 

Verder vragen zij naar foto's van onze 
omgeving Zij zijn er rotsvast van overtuigd 
dat WIJ zwemmen in weelde Een blik op 
hun en onze kleding kan die indruk alleen 
maar bevestigen Deze door en door vnen-
delijke mensen vertellen ons met tranen in 
de ogen dat zij oorlog en geweld verafschu
wen en dat zij op een blijvende vrede 
hopen Het is jammer dat wij geen recht
streeks gesprek kunnen voeren en dat de 
tijd zo kort IS Daarenboven is voor hen het 
Russisch ook een vreemde taal, vermits 
Georgisch hun moedertaal is 
Als het tijd wordt, njdt een van de mannen 
zijn wagen voor de deur om ons naar het 
hotel te voeren Ook hierover zijn wij ver
rast wegens de armzalige woning Wij heb
ben tot dan gedacht dat het zeer moeilijk 
moet zijn voor mensen uit de USSR om 
aan een wagen te geraken Dit blijkt inder
daad onjuist te zijn, want het verkeer in 
Moskou en Tbilissi is zeer intens Hoofdza
kelijk de « Lada » zie je er rijden 

UITLAATKLEP 
Op ons herhaaldelijk aandnngen heeft Con
stantin ons enigszins tegen zijn zin, een 
adres gegeven van een aardig Georgisch 
restaurantje of wat er moest voor door
gaan 

Hilda Uytterhoeven 
vervolgt 
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Dat een initiatief als EURANJE 
veel meer dan alleen maar een 
artistieke en propagandistische 
waarde had, maar dat het ook dui
delijk een politieke betekenis 
heeft gehad, dat merk je vooral 
achteraf. 
Naast het feit dat EURANJE de 
idee van het Europa der volkeren 
ruimere verspreiding heeft gege
ven, is het ook een trefpunt ge
worden van verscheidene gelijk
gezinde en/of gelijkgerichte 
volksbewegingen uit Europa. EU
RANJE is niet alleen een stimu
lans geweest tot nieuwe kontak
ten en nauwere samenwerking, 
het heeft vooral in belangrijke 
mate bijgedragen tot het wegne
men van een wederzijds wantrou
wen, vaak het gevolg van het feit 
dat men mekaar onvoldoende 
kent. 
Zo leerden wij op EURANJE een 
Bretonse beweging kennen, waar
van wij voorheen slechts de 
naam ooit hadden gehoord. Nu is 
die eerste kennismaking met de 
Vlaamse Beweging voor de men
sen van de Union Démocratique 
Bretonne (UDB) zoveel als een 
revelatie geworden. Deze men
sen waren immers naar Gent 
gekomen met een vrij groot scep
ticisme t.o.v. onze beweging, die 
zij een kongiomeraat van « reak-
tionaire, fascistische » nationalis
ten waanden. Groot was dan ook 
hun verwondering bij dit eerste 
kontakt, nog groter hun entoesias-
me over EURANJE. Prompt nodig
de de UDB ons dan ook uit op 
zijn jaarlijks kongres, dat door
ging tijdens het paasweekeind in 
het hartje van Bretanje (in een 
vakantiecentrum bij het pittores
ke meer van Guerlédan). De uitno
diging werd gretig aanvaard, om
dat het ons de kans bood meer te 
vernemen over de Bretonse ont-
voogdingsstrijd en over deze poli
tieke partij. Met z'n vijven waren 
wij met Pasen dan ook te gast in 
BREIZH[= Bretanje). 

Als je de kaart van Frankrijk bekijkt, 
dan zie je in het noordwesten een 
schiereiland ahw naar de Britse ei
landen reikhalzen, alsof dit gebied zich 
zou willen afscheuren van de « hexago-
ne», ware de aanhechtingsbasis met 
zo breed Dit geografisch beeld is in fei
te een weerspiegeling van de etnologi-
sche werkelijkheid 
De verwantschap van dit volk van boe
ren en zeevissers met volkeren van de 
Britse eilanden spreekt al uit zijn 
naam De oorsprong van dit Keltisch 
volk is immers te zoeken in Kernow 
(Cornwall) en Cymru (Wales) Armori-
ca werd namelijk al zeer vroeg door 
Kelten, afkomstig uit Cornwall, be
woond In de 5de eeuw kende dit 
gebied een nieuwe invasie van Kelten, 
afkomstig uit Cornwall en Wales, die 
op de vlucht gedreven waren door 
Angelen en Saksen Nadat Bretanje 
gedurende enkele eeuwen de speelbal 
tussen Engeland en Frankrijk was 
geweest, kwam het uiteindelijk als 
bruidsschat bij een vorstelijk huwelijk 
aan de Franse kroon Sindsdien is Bre
tanje een Parijse kolonie geworden 
Kolonisatie betekent uitbuiting en de-
nationalisatie De macht van de soever
eine eenheidsstaat berust immers op 
de machteloosheid van de volkeren 
binnen die staat Parijs heeft dan ook 
zeer bewust alle politieke en ekonomi-
sche macht gecentraliseerd en heeft 
het Frans als eenheidstaal en de Parij-
se kuituur als eenheidskultuur aan de 
diverse volksgemeenschappen opge
drongen, ten bate van «l'unite de la 
France » 
Ondanks alle machtsmiddelen heeft 

^ 

DEFENSE ! 
DE CRACHER PAR TERRE 

ET 

IDE PARLER BRETON 

^ 

men Bretanje toch met volledig kun
nen verfransen, laat staan het Bretons 
bewustzijn uitf-oeien Nochtans heeft het 
Bretons de jongste halve eeuw gevoe
lige klappen gekregen waar voor vijf
tig jaar nog ongeveer 1 400 000 Bre
tons hun Keltische taal konden spre
ken, IS dit aantal ondertussen met een 
half miljoen eenheden gedaald, spijts 
de toename van de bevolking (3,5 mil
joen) Het Bretons is nu teruggedron
gen tot de plattelandsgebieden van de 
westelijke helft van dit land Het 'De
fense de cracher et de parier breton « 
IS niet alleen een spitse slogan om het 
nationaal bewustzijn op te wekken, 
het IS een verbijsterende realiteit 
Tegen deze denationalisatiepolitiek is 
een BretoQse beweging ontstaan, die 
— zeker tot aan de tweede wereldoor
log — vooral een kultuurbeweging is 
geweest, wat dan ook weimg hout 
heeft gesneden Wel was er in 1911 
een nationalistische partij opgericht 
De kollaboratie van de nationalisten tij
dens de tweede wereldoorlog heeft 
Frankrijk achteraf een alibi verschaft 
om een zware repressie door te voe
ren en gans de beweging met een odi
um te beladen 
De jongste tien jaar stelt men wel een 
herleving van de beweging vast, die nu 
resoluut de weg van de nationale ont-
voogdingsstrijd schijnt op te gaan 
Indien er immers hoop bestaat voor de 
Bretonse taal en kuituur, dan ligt die in 
het groeiend bewustzijn van het Bre
tonse volk dat het Bretons probleem 
zowel een ekonomische, sociale, poli
tieke als kulturele kwestie is 
Op partijpolitiek vlak is de situatie lan
ge tijd vrij verward geweest Verschei
dene nvaliserende groepen trachtten 
de jongste jaren de politieke emanatie 
te zijn van deze ontvoogdingsstnjd Zo 
ontstond — naast de traditionele natio
nalistische partij — in 1957 de MOB 
(Mouvement pour l'orgamsation de la 
Bretagne), een federalistische partij, 
en in 1964 de UDB (Union démocrati
que bretonne) 
Daarbuiten heten de militante aktivis-
ten van het FLB (Front pour la liberté 
de la Bretagne) zich geregeld door ter
reurdaden opvallen en slaagde de Gor-
sedd, een volksbeweging boven de 
partijen, erin een »Charte minimale 
bretonne» te laten onderschrijven 
door invloedrijke mensen uit alle politie
ke, sociale en kulturele organisaties 

Op dit ogenblik ziet het er naar uit dat 
de UDB de werkelijk representatieve 
politieke uitdrukking van de Bretonse 
beweging wordt Wij vinden het dan 
ook belangrijk deze partij nader voor 
te stellen 
De UDB is in 1964 gesticht door 17 
intellektuelen (profs en studenten) aan 
de universiteit van Rennes Deze men
sen waren door de Algerijnse oorlog 
bewust geworden van het koloniaal 
fenomeen 

Bovendien waren zij allen lid van 
bovengenoemde MOB en waren dus 
reeds militanten van de Bretonse Be
weging Het was dan ook logisch dat 
ZIJ een verband gingen leggen tussen 
de Bretonse en de Algerijnse kwestie 
Toen de MOB nav het Algerijns kon-
flikt positie koos ten gunste van een 
Frans Algerie, ontstond er een twee
spalt binnen deze organisatie, wat uit
eindelijk het verdwijnen ervan tot ge
volg heeft gehad 
De 17 stichters waren er dus van over
tuigd dat het Bretons volk gekoloni
seerd werd door Frankrijk Zij gingen 
er dan ook van uit dat alleen de instel
ling van het socialisme m Bretanje het 
Bretonse volk kan bevrijden van het 
kolonialisme van de centralistische 
Franse staat Zij zagen de UDB als 
een unie van Bretonse militanten die 
de totale ontvoogding van het volk 
nastreven De UDB is «geen marxisti
sche en geen sociaal-demokratische 
partij», zegden ons de huidige partijlei
ders 

In 1970 nam de UDB voor de eerste 
maal deel aan de gemeenteraadsver
kiezingen Dit jaar schijnt de elektorale 
doorbraak gebeurd te zijn bij de kan
tonnale verkiezingen, waarbij de partij 
gemiddeld 8 % van de stemmen 
behaalde, wat een stijging van 50 % 
betekende t o v 1970 Bij de gemeente
raadsverkiezingen van volgend jaar 

verwachten de partijleiders een aan
zienlijke vooruitgang Bovendien gaat 
de UDB, in de optiek van een machts
overname door het links front in Frank
rijk, een sleutelpositie bekleden, al
thans in Bretanje Het is immers zo dat 
geen enkel kandidaat van links in de 
grote Bretonse centra kan verkozen 
worden zouder de steun van de UDB 
Het IS dan ook duidelijk dat de UDB 
van langsom meer de enig representa
tieve politieke uitdrukking wordt van 
de Bretonse Beweging Het is trou

wens zo dat de kaderleden van deze 
partij zich enorm inzetten voor de 
strijd om het behoud van de eigen taal 
en kuituur Tussen twee haakjes de 
UDB 13 de enige organisatie die een 
blad uitgeeft dat helemaal in het Bre
tons gesteld is «Wij zijn de enigen 
die daartoe In staat zijn >, zegde onze 
zegsman met nauwelijks verholen fier
heid Dit jaar zal een groep UDB-leden 
de eerste Bretonse school opnchten 

De UDB heeft alle kenmerken van een 
revolutionaire beweging een duidelij
ke idee, een snedige slogan en een 
stel sterk geëngageerde kunstenaars 
die het ideeengoed ruim verspreiden 
Zo kan de UDB rekenen op de volledi
ge steun van iemand als Alan Stivell, 
die vorige zomer bv een toernee door
heen Bretanje ondernam, wat de 
UDB-kas integraal ten goede kwam 
Ook Gilles Servat, een trouw lid, treedt 
geregeld gratis op om solidanteitsak-
ties van de beweging te steunen Vele 
van de bekendste Bretonse dichters 
behoren tot de UDB 

De partijleiders zetten zich in gesprek
ken die WIJ met hen hadden trouwens 
steeds sterk af van elke doktrinaire 
opstelling Zij verwezen in dit verband 
voortdurend naar de «zuivenng» van 
de beweging in 1969, toen een vijftigtal 
« gauchisten » werden uitgesloten, om
dat ZIJ de partij van haar initiale doel
stellingen wilden afleiden Het hoeft 
dan ook geen verwondenng te wek
ken dat deze partij een enorme aan
trekkingskracht uitoefent op de jonge
ren De gemiddelde leeftijd van de 
kaderleden is 27 jaar Bovendien zijn 
er opvallend veel vrouwen aktief in 
deze organisatie 1 op 4 van de kader
leden IS een vrouw, ook op het vlak 
van de verantwoordelijke funkties 

Al heeft de UDB duidelijk de wind in 
de zeiler toch worstelt zij op dit ogen
blik met enkele problemen vooreerst 
moet de partij dringend efficiënter 
gestruktureerd en georganiseerd wor
den en daarnaast moet getracht wor
den de invloed in de plattelandsgebie
den te vergroten Tenslotte is er de 
voortdurende zorg om de Bretonse uit
wijkelingen in Parijs (± 1 miljoen) niet 
van hun volk te laten vervreemden 
De pnmordiale bedoeling van dit kon
gres van de UDB was dan ook zich te 
bezinnen over de uitbouw van de par
tij Anderzijds wilde men zoeken naar 
betere samenwerkingsverbanden met 
andere Europese bewegingen en par
tijen In het licht van dit laatste objek-
tief waren naast onze eigen Vlaamse 
groep dan ook nog delegaties uit Bas
kenland, Cornwall, Galicie, Ierland, Ok-
sitanie en Wales aanwezig 

WIJ vroegen Herve Grall, verantwoor
delijk partijbestuurslid voor internatio
nale betrekkingen, naar de intenties 
van de UDB op het vlak van samen
werking met andere Europese volksbe
wegingen HIJ onderlijnde dat de Bre
tonse strijd geen uniek verschijnsel is 
in de wereld heel wat volkeren willen 
het koloniale juk afwerpen Solidanteit 
met die volkeren is dan ook niet alleen 
vanzelfsprekend, maar ook noodzake
lijk om de krachten te bundelen Deze 
solidariteit moet gebaseerd zijn op een 
realistische basis er moet rekening 
gehouden worden met de situatie van 
de verschillende volkeren en met de 
autonomie van de bewegingen 

«Wat Europa betreft, opteren wij 
resoluut voor een federaal systeem, 
waarbij de volkeren het vormgevend 
beginsel moeten zijn », zei ons Herve 
Grall Het institutioneel probleem is 
voor ons echter geen eindpunt, 
slechts een middel Onze nationale 
en sociale bevrijdmg gaat via de 
instelling van het socialisme binnen 
het kader van de zelfbeschikking, 
wat betekent dat het Bretonse volk, 
eenmaal zelfstandig, het recht heeft 
zelf de inhoud van dit socialisme te 
bepalen.» 

10 JUNI 1976 WIJ 7 



WIJ m D^ l/OLK9Uhl^ 

iiH Utm wCINIA/% I 
•••••'̂  fe:jJWK>5*S»;-:ift>ï¥^-;--ftv ff a •••'••<^ï.*,^sr;ï•> •• ^^ 

vu EIST VOLLEDIGE 
SCHADEVERGOEDING 
VOOR RUISBROEK 

Sinds de overstromingen te Ruisbroek 
en nog enkele Vlaamse gewesten is 
de schildpadtrage Belgische staat er 
eindelijk toe besloten een «nationaal 
fonds voor algemene rampen » en een 
«nationaal fonds voor landbouv^/ram-
pen » op te richten Het betrokken wets
ontwerp IS ecbter veel te bescheiden 
van opzicht (de Ruisbroeknaars be
toogden trouwens in de hoofdstad 
tegen de onvolledige schadeloosstel
ling) en VU-senator Jorissen, fraktie-
voorzitter, hield dan ook op dinsdag 2 
juni jl in openbare senaatszitting een 
warm pleidooi voor een zo ruim moge
lijk opgevat hulpmechanisme aan ge
troffenen van rampen 
Volgens het ontwerp, aldus de sena
tor, zullen de getroffenen van Ruis
broek nooit of zeer laat hun schade uit
betaald krijgen Er is nu wel een kans, 
dat ze die uitbetaling laat zullen krij
gen, dank zij een VU-amendement, dat 
eerst door regering en meerderheid 
werd verworpen, daarna werd overge
nomen en goedgekeurd (het is bijna 
regel geworden dat CVP en PVV der
gelijk plagiaat plegen ]Door deze aan
vulling zal men inderdaad tegen de 
staat kunnen procederen 
Het ontwerp vertoont nog neel wat 
leemten, waarover senator Van Oote-
gehm zou handelen Senator Jonssen 
gaf een overzicht van zijn tussenkom
sten en waarschuwingen sinds 1965, 
zijn herhaald pleidooi voor dijkenver-
sterking en een zee- en waterwenng, 
die naam waardig, dit allee echter te 
vergeefs De opeenvolgende ministers 
zagen het probleem met of wilden het 
niet zien want «nieuwe autowegen 
inhuldigen was veel prettiger dan dij
ken te versterken» Senator Jorissen 
vatte ten slotte de bezwaren van zijn 
fraktie samen de schade zou automa
tisch volledig moeten vergoed wor
den, zonder dat de getroffenen een 
geding tegen de staat moeten inspan
nen Omwille van deze leemte zou de 
V U tegen het ontwerp stemmen 
VU-senator Van Ooteghem lichtte 
dan het ontwerp technisch door en 
kwam tot het besluit, dat de oprichting 
van een rampenfonds voor de land
bouw zinloos IS 

ZO VERANTWOORDDE DE VU 
HAAR ONTHOUDING 

W I J zullen niet ja stemmen 
1 omdat men de landbouwers on
rechtvaardig behandelt door het feit 
dat men de nationale solidariteit voor 
landbouwrampen met laat spelen 
2 omdat men de schadevergoeding 
voor de slachtoffers van de jongste 
overstromingsramp te Ruisbroek, Wa-
lem en omgeving met volledig ver
goedt en omdat men terzake ons 
amendement heeft afgewezen 
W I J zullen met neen stemmen 
omdat men uiteindelijk toch ons aan
vankelijk amendement heeft aanvaard 
dat wie schadevergoeding getrokken 
heeft met moet afzien van zijn recht 
op verhaal tegenover de staat 

SCHOOLPAKTKOMMISSIE 
MISBRUIKT 

De Volksunie heeft de Kommissie 
Nationale Opvoeding van de Senaat 
verlaten uit protest tegen de houding 
van de traditionele partijen inzake het 
wetsvoorstel over het architectuuron-
derwijs 
Dit wetsvoorstel — waarvan het ver

slag reeds méér dan een jaar werd 
goedgekeurd — werd zonder motive-
nng verwezen naar de Nationale 
Schoolpaktkommissie die met tot een 
akkoord kwam over de rationalisatie 
van de architectuurscholen 
De Volksunie klaagt aan dat de klassifi-
catie en de valorisatie van het architek-
tuuronderwijs wordt getorpedeerd 
door misbruik van de Schoolpaktkom
missie om kommunautaire motieven 

VERVOLGING VAN 
VU-SENATOREN ? 

In de zelfde zitting deelde senator 
Dupont namens de Kommissie van 
Justitie mede, dat deze kommissie 
besloten had, de opschorting van de 
vervolging tegen VU-senatoren Joris
sen, Maes en Van Ooteghem wegens 
bezetting van het kabinet van minister 
Michel, tot 15 juli voor te stellen, dat is 
tot aan het begin van het reces De 
senaat ging op dit verzoek in Nadien 
zal het parket-generaal van Brussel tot 
vervolgingen kunnen overgaan Een 
lekker proces in het verschiet"? 

PROVINCIERAADSKIEZERS 
VANAF 18 JAAR 

VU-senator Wim Jorissen is een van 
de indieners van een wetsvoorstel dat 
de verlaging tot 18 jaar beoogt van de 
leeftijd van de kiezers voor de provin
cieraadsverkiezingen HIJ was met ak
koord met hen, die beweren dat deze 
verlaging indruist tegen de grondwet 

In de grondwet staat nergens iets ver
meld over de leeftijd van deze kiezers 
Het gaat hier met om een vergetelheid 
van de grondwetgevers Ook het argu
ment, dat men voor een gedeelte van 
de senaat een ander (jonger) kiezers
korps zou hebben — nl voor de provin
ciale senatoren — dan voor de recht
streeks verkozenen, gaat met op, want 
de derde kategorie senatoren (nl de 
nationaal gekoopteerde) wordt door 
nog andere kiezers samengesteld dan 
de rechtstreeks verkozenen en de pro
vinciaal gekozenen Het feit dat de 
grondwetgever provinciale senatoren 
in het leven nep, bewijst dat hij een rui
mer kiezerskorps wenste voor de 
senaat Er is dus geen enkel steekhou
dend argument tegen het voorstel. 

In een repliek op het — afwijzend — 
antwoord van de minister achtte Wim 
Jonssen het beledigend voor de grond
wetgever, hem van vergetelheid te 
beschuldigen Hij heeft de leeftijd van 
de kiezers voor de raden met bepaald 
In feite bewijzen de tegenstanders van 
het voorstel wel lippendienst aan de 
idee, in praktijk echter zijn ze tegen 
elke verbetering uit gebrek aan wil en 
verbeelding 
Minister Michel wou echter van geen 
liefde weten — sinds de bezetting van 
zijn kabinet, minder dan ooit — en 
deed het voorstel afwijzen. 
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TCKtlLTU 
VU-FESTIVAL V A N 
T U S S E N K O M S T E N EN V R A G E N 

De jongste zitting van de Nederlandse 
Kultuurraad werd opnieuw groten
deels een VU-aangelegenheid Het be
gon met een pleidooi voor de zelfstan
digen door Paul Peeters, in het debat 
over de begroting Kulturele Zaken 
1976 Het ging meer bepaald over de 
sociale promotie van de zelfstandigen, 
de erg ingewikkelde en ronduit slechte 
organisatie van de beroepsopleiding, 
de verouderde en voorbijgestreefde 
leersekretariaten, die beter zouden 
vervangen worden door centra voor 
beroepsopleiding, en dan verschillend 
opgevat in Vlaanderen en in Wallonië 
VU-senator Van In sprak over diverse 
aangelegenheden Hij betreurde inlei
dend de gevolgde werkwijze in de 
raad (teveel verwijzingen en te veel 
afwezige ministers) Hij protesteerde 
tegen de anti-Vlaamse houding van 
't publiek op de Koningin Elisabeth-
wedstrijd, die nochtans door de ge
zamenlijke kultuurbegroting wordt gefi
nancierd HIJ stelde vragen in verband 
met de splitsing van het Kommissa-
riaat voor Toensme na vier jaar stu
die en palabers staat men nog ner
gens I De senator gispte de wildgroei 
in het kampeertoensme, terwijl beleids
opties moeten vastgelegd worden in
zake hotel- en pensiontoerisme, de 
basis van alle toerisme Na over een 
Benelux- of Europese regeling van het 
zomeruur en een beperkte vakantie-
spreiding gehandeld te hebben stelde 
hij vast dat na vijf jaar kultuurautono-
mie deze gelijkt aan een man zonder 
spieren en op lemen voeten 
«De Vlamingen werden bedrogen, er 
bestaat geen echte kulturele auto-
mie» 
Senator Coppieters wenste het opma
ken van een analistische nota over de 
onrustwekkende bevolkingsevolutie in 
Vlaanderen, om na bespreking aanlei
ding tot een beleidsnota te kunnen 

geven HIJ waarschuwde voor een 
gevaarlijke spanningssituatie van 1980 
af wat betreft bepaalde sektoren van 
de RMZ 

Vragen en antwoorden. 
Het vragenuurtje werd ingezet door 
VU-Kamerlid Maltheyssens, die wou 
vernemen, welke maatregelen de rege
ring heeft getroffen om het onderzoek 
inzake taaitoestanden in het bedrijfsle
ven op gang te brengen. 

VU-senator Coppieters was van oor
deel dat aan het bijkomend dekreet 
inzake bescherming der landschappen 
absolute voorrang moet gegeven wor
den, terwijl ook VU-senator Van In 
daarover vragen had te stellen, meer 
konkreet over de gevolgen van de 
havenuitbreiding te Zeebrugge voor 
de Zwinpolders 

Wil ly Kuijpers wou van minister Deba-
cker weten, of de jeugdraad wel vol
doende werd betrokken bij het uitscha
kelen van zgn hemen in meerdere gar
nizoenen van de Bondsrepubliek 
Senator Coppieters kwam nog eens 
terug op de benoeming van vier frans-
talige en vier nederlandstalige perso
neelsleden bij de Vaste Nationale Kul-
tuurpaktkommissie en of deze kommis
sie reeds over een gebouw beschikt 
Dit laatste is reeds gebeurd, aldus de 
minister en op 14 juni a s zal de kom
missie haar eerste vergadenng kun
nen houden (dank zij het herhaald 
aandnngen van de VU, nvdr) 
Hekkesluiter was VU-senator Joris
sen met een flink gestoffeerd pleidooi 
voor «een opvularchitektuur op voor
waarde dat de harmonie van 't geheel 
wordt geëerbiedigd» Spreker ver
wierp scherp elke neostijl en dankte 
minister De Backer in een repliek om 
haar positief antwoord (de vragen van 
de heer Jonssen zullen door de minis
ter aan de Kommissie voor Monumen
ten en Landschappen voorgelegd wor
den) 

DE 
KAMER 

ALLE 
REGERINGSPARTIJEN 
ZIJN MEDEPLICHTING 
Vorige week donderdag ontspon zich 
een vinnig debat rond de loketten-
zaak te Schaarbeek en de jongste 
evolutie ervan. Namens de VU-frak-
tie verklaarde parti jvoorzitter Schiltz 
zich akkoord met de regering, waar 
deze het heeft over de eerbied voor 
de wet en voor de uitvoering ervan. 
De demokratie kreeg echter een 
deuk door de koppeling van twee 
totaal verschil lende zaken, nl. de ver
binding tussen het herstel van de wet
tel i jkheid en de taalkaders in de 
ASLK, die in allerijl werden opgedron
gen. «Waar is de eerbied voor de 
we t? Sedert vele jaren worden de 
taalwetten bestendig en op grote 
schaal te Brussel niet nageleefd met 
de medeplichtigheid van alle rege
ringsparti jen ». 

GESPLITSTE KIEZERSLIJSTEN 
O F N I E T ? 

In de kamerzitting van woensdag 2 
juni werd het wetsvoorstel van PSC-
er Desmarets besproken, dat ertoe 
strekt, de agglomeratieraadsverkiezin-
gen met een jaar te verdagen Op de 
bewering van de h Outers (FDP) dat 
eerst de gewestraad advies moet uit
brengen antwoordde onze fraktievoor-
zitter Vik Anciaux dat dit met nodig 
was, vermits dit advies ook niet werd 
ingewonnen toen beslist werd, de 
Brusselse randfederaties af te schaf
fen 
Later in het debat beschuldigde de h 
Anciaux de meerderheid van woord
breuk De V U was immers in de kom
missie akkoord met het voorstel tot 
verdaging, op voorwaarde dat de kie
zerslijsten taalkundig zouden gesplitst 
worden Eerst stemde de meerderheid 
daarmee in, nu blijkbaar met meer ' 
Een politiek maneuver van de PSC 

M A N K E POLITIEK O P 
B U I T E N L A N D S E H A N D E L 

VU-kamerlid Paul Peeters betrpurde 
tijdens het debat over de begroting 
van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwer
king, de gennge openheid van het 
Fonds Buitenlandse Handel voor de 
kleine en middelgrote ondernemingen 
De dienst Buitenlandse Handel telt 
trouwens te weinig personeel om zijn 
taak behoorlijk te kunen waarnemen 
Hij pleitte verder voor maatregelen, 
om het onze uitvoerders gemakke
lijker te maken zoals bvb snellere 
terugbetaling van de BTW Tot slot 
stelde Paul Peeters het feit aan de 
kaak, dat de overgrote meerderheid 
der direkteurs van het Delcredere 
(eentalige) Franstaligen zijn 

• VU-kamerlid Paul Peeters handelde in 
het kader van het debat over de begro
tingen 1975 en 1976 Ekonomische Zaken, 
over de prijsreglementenng en de KMO's 
Hij pleitte voor een herziening van het 
mechanisme waardoor prijsverhoging 
wordt toegestaan Vele bedrijven zouden 
tijdelijke prijsverlagingen kunnen toepas
sen indien ze, in geval van noodzaak, auto
matisch het vorige prijzenpeil zouden 
mogen bereiken in plaats van de huidige 
tijdrovende procedure De h Peeters 
vond het ook abnormaal dat KMO's in de 
woongebieden mogen uitbreiden, maar 
niet in industrie- en landbouwzones, wat 
hi| een abnormale toestand noemde. Daar
om vroeg hij, een grondig onderzoek aan 
dit probleem te wijden 
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NIET AKKOORD 
MET 't PALLIETERKE 
Het weekblad 't Pallieterke van 27 
mei j.l blokletterde boven het hoofd
artikel op zijn voorpagina - « Wat wil 
de Volksunie ' » 

Het artike'r geeft kommentaar op het 
luiden van de «alarmbel» in de 
Nederlandse Kultuurraad door de 
VU, de socialisten en de enige kom-
munist. De auteur noemt het - onbe
grijpelijk» dat de VU er zich toe 
heeft laten verleiden mee te marsje-
ren «achter zo'n dubieuze vlag die 
een met minder verdachte lading 
dekte» En het blad vraagt zich af 
« waarom de Volksunie zo gedwee in 
dat spel van de socio's meedeed» 
De veronderstelling wordt zelfs ge
opperd dat de VU misschien de gele
genheid te baat nam om «zich be
wust tot het linkse Vlaanderen te 
bekennen ». 

Ten slotte wordt de partijleiding met 
haar < merkwaardige kronkelingen m 
haar strategie» zware elektorale 
schade voorspeld als zij op die weg 
verder gaat 
Dit artikel is met zonder reaktie 
gebleven van VU-zijde Terloops 
over die kwestie spraken wij ook, 
vóór bovenvermeld artikel in 't Pallie
terke verscheen, met partijvoorzitter 
Hugo Schiltz Onze lezers vernemen 
zijn opvattingen daaromtrent in het 
interview op biz. 2 O 
Senator Maurits Coppietters, lid van 
het Partijbestuur, zond een brief 
naar 't Pallieterke, waaruit wij onder
staande passus lichtten ter informa
tie van onze lezers 

"De VU IS geen "zweeppartij», wier 
programma en handelen alleen zou 
afgestemd zijn op het (wan)gedrag 
van de CVP De CVP die - met Ver
roken — ook onder Tindemans aan 
de Vlaamse eisen [Halle ' j haar voe
ten veegt en die in België, als groot
ste partij, steeds aan de macht is, 
staat dan ook meest op de vernieti
ging van de VU Van de moord op Vin-
devogel en Borms tot het huidige 
amnestieschandaal, moet de CVP 

steeds opnieuw als hoofdschuldige 
worden aangewezen 
Het -alarmbel-incident' in de Neder
landse Kultuurraad heeft mets te ma
ken, noch met kristelijke waarden, 
noch met een volksfront « 't Pallieter
ke " IS, ofwel barslecht op de hoogte 
van de feiten (ik moge hem verwijzen 
naar K d W in de " Gazet van Ant
werpen -], ofwel kwaadwillig 
De CVP (en de lieftallige Rika de 
Backer] gedraagt zich in de Kultuur
raad, en op stuk van het kultuurbeleid, 
inderdaad als een machtswellustige 
meerderheid De benoemingen van Ri
ka de Backer zijn een schending van 
het Kultuurpakt Dat de - Vaste Natio
nale Kultuurkommissie» (klachten
kommissie voor kulturele minorize-
ring] nog steeds met operationeel is, 
moet alleen aan de CVP verweten 
worden 

Daarenboven heeft de VU-fraktie ook 
reeds, nav vroegere begrotingen, ge
waarschuwd voor de onaanvaardba
re praktijken Dat de VU vandaag 
samen met andere oppositiefrakties, 
naar het laatst voorhanden liggend 
wapen grijpt is volkomen verant
woord 

De geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging leert ons, dat klerikalisme 
(en het daarop inhakend anti-klerikalis-
me) het meest hechte cement van de 
Belgische eenheid is gebleken Het is 
een reële hinderpaal op de weg naar 
zelfbestuur Voor ieder rechtgeaard 
nationalist is het CVP-klerikalisme dan 
ook een uitdaging (Dat het klerikalis
me of het -politiek» katolicisme daar
enboven een gesel is voor een echt 
knstendom, zal «'f Pallieterke», zo 
hoop ik, weten en beamen) 
In de strijd voor een pluralistisch en 
verdraagzaam Vlaanderen klonk de 
alarmbel niet vals, wel integendeel 
BIJ de vernietiging (ja, uitmoording) 
van het Vlaams-nationalisme bestond 
er een - kristelijk'-<• rood» front Ook 
«Hertoginnedal» was de vrucht van 
een kristelijk-rood front 
En tegen een autonome Vlaamse 

macht staat nog steeds het front van 
de kleurpartijen 
Daarom staan er diep-overtuigde kris-
tenen in de VU en gingen zij mét de 
beschamende machtsweg van Wil-
fned Martens en konsoorten 

Ook senator Guido Van In, VU-fraktie-
leider in de Kultuurraad schreef een 
bnef naar 't Pallieterke, evenals 
Kamerlid Evrard Raskin De h van In 
verwijst naar zijn interpellatie van 4 
maart 1976 waarin hij de vele bezwa
ren van de VU tegen de konceptie 
van de kultuurautonomie naar CVP-re-
cept had opgesomd, en duidelijk had 
gewaarschuwd dat de VU met langer 
vrede zou nemen met de gang van 
zaken Er staat veel meer op het spel 
dan het uitdelen van allerlei toelagen 
of het toewijzen van funkties, aldus 
de h Van In Vijf jaar na het tot stand 
komen van de kultuurautonomie blijkt 
Vlaanderen met bij machte om, zelfs 
op de zeer beperkte terreinen die 
deze autonomie heeft voorbehouden, 
een eigen beleid uit te stippelen, laat 
staan het uit te voeren 

Het hele pleidooi van de h Van In, 
zoals hij dit trouwens met groot ge-
zag doet in de Kultuurraad (zie bv 
bIz 10} komt erop neer dat hij een vol
waardig kultuurbeleid wil voor Vlaan
deren en geen vrede meer neemt 
met het boze geval dat de CVP ervan 
maakt 

STEUN DE AKTIE BRUSSEL-10-10 
Op 10 oktober a.s. worden er 
overal In het land gemeente
raadsverkiezingen gehouden. 
Ook in de 19 gemeenten van de 
(niet-gefusioneerde) Brusselse 
agglomeratie. Daar hebben de 
Vlamingen het blezonder moei
lijk om op te tornen tegen de 
frankofone en vaak rabiaat anti-
Vlaamse meerderheid. \Ai__f ug. 

mogeli jk is worden Vlaamse een-
heldsli jsten gevormd (hoewel 
dit moeizaam verloopt omdat de 
CVP zoveel mogelijk met de 

PSC wil samengaan...) De beste 
waarborg voor de bewuste Vla
ming, die weet wat er op het spel 
staat, zijn de VU-kandIdaten. 

Als het waar is dat wij allen, die 
in het « veilige » Vlaamse binnen
land wonen, niet zinnens zijn 
Brussel los te laten, dan moeten 
wij dit nu daadwerkeli jk bewij
zen. Men kan op vele manieren 
zijn steun en solidariteit beto
nen aan de Vlamingen op de 
Brusselse barrikaden. Het voor
naamste is dat men het DOET. 

Een van die middelen is het stor
ten van een steunbijdrage op 
prk 000-0171139-31 in het kader 
van de aktie Brussel 10-10. Dit 
geld zal integraal worden be
steed aan de Vlaamse verkie
zingskampanje in het Brusselse. 
Na een schitterende start is er 
de voorbi je week ene 'slaptitu-
de» gekomen in het ritme van 
de stortingen. Zi jn té velen on
der ons misschien té intensief 
doende met de voorbereiding 
van de eigen verkiezingskamp
anje? 

WIJ VERHUIZEN 
Vanaf 1 juli a.s. neemt de redaktie van WIJ haar intrek in het 
kantoorgebouw/ van de V U op het Brusselse Barrikadenplein 
Alle briefwisseling voor de redaktie dient vanaf die dag 
gestuurd te w/orden naar REDAKTIE WIJ, BARRIKADENPLEIN 
12 - 1000 BRUSSEL 
Het telefoonnumnner wordt vanaf die dag 02/219.49.30. 

UNIVERSITEITEN EN 
WETENSCHAPSBELEID 
Als «lastige vent» heeft oud-senator Van Haegendoren de 
heren ministers maanden lang met parlementaire vragen 
bestookt om de achterstelling van Vlaanderen vast te leggen 
inzake universitair- en wetenschapsbeleid 
Bijgaande cijfers, medegedeeld op de VU-perskonferentie 
van 2 juni, zijn de jongst bekende, officiële gegevens van de 
regering zelf 
Universiteiten (Massa I) 
Volgens de verhouding jongeren 18-25 jaar ontvangen de 
Vlaamse universiteiten 2 miljard 's jaar (1976) te kort Vol
gens de verhouding ingeschreven studenten 1 miljard te 
kort 
Wetenschappeli jk onderzoek aan de Universiteiten (Massa 

II) 
Materiaal Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en geasso
cieerde Fondsen volgens de bevolkingsverhoudingen 316 
miljoen te kort voor Vlaanderen 
Toegepast wetenschappeli jk onderzoek voor nijverheid en 
landbouw (Massa III) 
Rijksinstellingen Franstalige onderzoekers 274 Nederland
stalige onderzoekers 175 
Prototypes: Franstalige projekten (nieuwe) 16 Nederland
stalige projekten (nieuwe) 5 
Instituut wetenschappeli jk onderzoek nijverheid en land
bouw : Nederlandstaligen met benadeeld sektor «landbouw » 
(20 % van het budget) In sektor « nijverheid - Franstaligen 
500 miljoen Nederlandstaligen 234 miljoen 
Kernenergie : (Mol Franstaligen 92, Nederlandstaligen -116 
Charleroi Franstaligen 16, Nederlandstaligen O 
Wetenschappeli jk Onderzoek op ministerieel initiatief 
Rijksinstellingen Franstalige onderzoekers 271, Nederland
stalige 222 Toelagen Fonds Fundamenteel Kollektief onder
zoek 85,5 % aan Franstaligen, 14,4 % aan Nederlandsta
ligen 
Koncerteer- en Impuls-programma's (1975) Franstaligen 
54 % Nederlandstaligen 46 % 

EN TEN SLOTTE DIT NOG 
Toelagen (kankeronderzoek) van de ASLK Franstaligen 
123 miljoen Nederlandstaligen 69 miljoen 
Is dat Uw rechtvaardige verhouding, Heren van de Raad van 
Beheer A S L K ? 

De unitaire provincie Brabant onderhoudt het «Institut Pas
teur du Brabant» en het Rijk subsidieert voor 12 miljoen 
Franstalige personeelsleden 18 Nederlandstalige perso
neelsleden 5 
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Senator Guido Van In bepleit 

EEN VLAAMS INTERNATIONAAL KULTUURBELEID 

~ \ 

Op dinsdag 16 maart j l . besprak de 
Nederlandse Kultuurraad een voor
stel van resolutie, uitgaande van se
nator Maurits Coppieters en andere 
VU-parlementsleden, tot benoeming 
van een Kommissie voor Internatio
naal Kultureel Beleid. 
'Bij die gelegenheid hield de VU-frak-
,tieleider in de Nederlandse Kultuur
raad, senator Guido Van In (Brugge) 
een opmerkeli jke redevoering, waar
uit wij hieronder de voornaamste pas
sussen afdrukken. 

De aanvaarding van de oprichting van 
een Kommissie voor internationale kul-
turele betrekkingen, waarover wij ons 
vanzelfsprekend sterk verheugen, 
heeft voor de indieners en voor de 
hele Volksuniefraktie een verstrekken
de draagwijdte, die de heel-Nederland
se kulturele integratie en de werking 
ten bate van onze taal en kuituur in 
Frans-Vlaanderen vér overstijgt. 

BELGIË A L S H I N D E R P A A L 

De problematiek van de internationale 
kulturele akkoorden ligt, vooral voor 
kleinere kultuurgemeenschappen en 
voor kultuurgemeenschappen die in 
een multinationale staat leven, steeds 
opnieuw in de «zelfbevestiging», het 
zich zelf voorstellen op het internatio
naal forum en het er zich laten gelden. 
Een moeilijke opdracht voor de Vlaam
se volksgemeenschap die nog steeds 
verborgen zit achter het scherm van 
een «Belgisch» internationaal beleid. 
Naast de zelfbevestiging is de idee 
van de kulturele uitwisseling sterk 
gegroeid vanaf de vijftiger jaren. Van
zelfsprekend was de multinationale 
staat België een grote hinderpaal voor 
de gewenste duidelijkheid bij kulturele 
akkoorden en uitwisseling. 
Internationaal kultureel beleid is vol
gens een Westduits dokument van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(1970) de derde pijler van de buiten
landse politiek, gericht op de zorg voor 
vrede in de wereld. Kuituur, zo zegt dit 
rapport, is nu niet meer een voorrecht 
van een elite, maar een aanbod aan 
allen. Internationaal kultureel beleid be
tekent internationaliteit en openheid 
naar de wereld: het moet de betrek
king met andere volkeren, met hun 
instellingen, levenskringen, groepen en 
individuen op het terrein van kuituur, 
wetenschap en welzijnszorg bevorde
ren en verdiepen. Het gaat niet alleen 
over informatie over onze kuituur, 
maar ook over uitwisseling en samen
werking. 
Ik wens daarbij te onderstrepen hoe 
het voeren van een buitenlands kultu
reel beleid stimulerend kan werken op 
het gevoel van eigen waarde en het 
zelfvertrouwen van een kleine kuituur-
gemeenschap en hoe het geloof in de 
waarde van de eigen kuituur de ont
plooiing en uitstraling van de kuituur in 
eigen midden sterk kan bevorderen. 
Mag ik hierbij even verwijzen naar een 
treffende toespraak van de gezant 
van Tanzania naar aanleiding van de 
opening van een tentoonstpiünn \/ar| 
«Wij voelen ons in Tanzania zeer ver-i 
eerd dat hier de eerste tentoonstelling-
over de V^akamonde en haar kunst 
plaatsvindt. Ik aarzel niet te zeggen 
dat dit gevoel van dankbaarheid ge
deeld wordt door vele aanwezigen 
hier, die, zoals ik, landen vertegenwoor
digen wier kuituren op het terrein van 
de internationale kulturele samenwer
king nooit de plaats gekregen hebben 
waarop zij aanspraak mochten ma
ken. 
Het is niet zo, dat wij ooit betwijfeld 
hebben, dat wij op dit gebied iets van 

waarde aan de wereld aan te bieden 
hadden. Maar als aan iemand lange 
tijd wordt gezegd dat hij niets aan te 
bieden heeft, dat zelfs dat, wat hij als 
waardevol beschouwt, primitief, wild 
of toch op een andere wijze slecht is, 

verliest hij waarschijnlijk het veftrou-
wen in het eigen kultureel erfgoed.» 
Dames en Heren van de Nederlandse 
Kultuurraad, mutatis mutandis moogt 
U bij het lezen van deze woorden 
terugdenken aan wat men ons gedu
rende zovele jaren in deze zogenaam
de multinationale staat heeft voorge
houden. 

Voor vele Vlamingen, vooral te Brus
sel, zal het ongetwijfeld een verrassing 
en een opkikker zijn te vernemen dat 
een tijdschrift als «Septentrion» in 
Franssprekende landen van Afrika ge
waardeerd wordt en dat de werken 
van de Vlaamse auteur Fred Germon-
prez in Tsjechoslowakije hoger opla
gen halen dan in Vlaanderen. 

Het is duidelijk dat, gezien de geringe 
middelen die ons voor een buitenlands 
kultuurbeleid ter beschikking staan, wij 
dringend aan planning moeten doen. 
De inspanningen die wij willen doen en 
de middelen die wij ervoor willen uit
trekken moeten op de meest efficiënte 
wijze worden gebruikt. 

EEN D R I N G E N D E P L A N N I N G 

Al wie, in het licht van deze beginselen, 
de ontgoochelende en deels ook ont
hullende beleidsnota van Minister Van 
Elslande voor deze Kultuurraad wil her
lezen, zal zélf kunnen vaststellen dat 
België tot op heden niet toe is aan een 
waarachtig internationaal kultureel be
leid. 

De nota van de minister voor deze Kul
tuurraad was niet alleen ontgooche
lend en deels ook onthullend, maar wij 
hebben daardoor ook kunnen vaststel
len dat België tot op heden niet toe is 
aan een waarachtig internationaal kul
tureel beleid en nochtans opent de kul
turele autonomie — belichaamd in de 
kultuurraden — perspektieven, indien 
wij allen samen ondubbelzinnig en 
krachtdadig de macht van de Kultuur
raad, zelfs binnen de perken van de 
huidige Grondwet, willen waarmaken. 

B E N E D E N DE M A A T 

De verslaggever, de heer Coens, heeft 
er zoeven op gewezen dat wij nog 
altijd in een soort vakuüm verkeren 

omdat een wet, die moet goedgekeurd 
worden bij speciale meerderheid, de 
principes van artikel 59bis, paragraaf 
2, nog moet waar maken. De wet die 
deze internationale kulturele relaties 
moet ordenen laat klaarblijkelijk op 
zich wachten en, als onze inlichtingen 
juist zijn en dat is ons trouwens, 
mevrouw de Minister, op een andere 
plaats ook bevestigd, het blijkt dat de 
Raad van State het ontwerp van tekst 
definitief zou hebben « afgekraakt». 

Wij stellen vast dat wij dus op heel 
wat wachten en inderdaad met stij
gend ongeduld. Trouwens, de voorzit
ter van deze Kultuurraad heeft duide
lijk de wil te kennen gegeven de weg 
van een eigen buitenlands kultureel 
beleid te gaan bewandelen. Het tot 
stand gekomen overlegorgaan met de 
Nederlandse Staten-Generaal is een 
waardevolle aanzet. 

Het is voorwaar de hoogste tijd als we 
aankijken tegen de ergerlijke en verne
derende situatie waarin wij dagelijks 
leven. 

Ik verwijs naar de verklaringen van 
Jozef Deleu: «Voor mij is de maat 
vol» (De Standaard, 25-2-1976). 

Ik herinner aan de manifestatie de 
«Belgische Herfst» te Rijsel waar de 
Minister van Nederlandse Kuituur be
schamend beneden de maat bleef. 

Ik verwijs naar het hemelsbreed ver
schil tussen het rijksgesteunde en 
tóch ter ziele gegane tijdschrift «Del
ta» en het partikulier, maar prachtig 
geslaagd « Septentrion ». 

Ik vestig de aandacht van de Kultuur
raad op de onverschilligheid van het 
departement van Nederlandse Kuituur 
voor het maken van een film over 
Joost de Rijck, de Vlaamse pionier die 
beschaving in Ecuador bracht en 
wiens naam er eeuwen later nog in de 
schoolboeken vermeld staat. 

Ik vraag ook de aandacht van de Kul
tuurraad voor de tweetalige uitgave: 
«Nouvelles Culturelies de Belgique», 
«Kultureel Nieuws uit België» van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
waar wél plaats is voor de integrale 
tekst van de openingstoespraak van 
de voorzitter van de Franse Kultuur
raad maar niet voor de even interes
sante rede van de voorzitter van ónze 
Kultuurraad. 

Trouwens er werden inmiddels reeds 
vier nummers van het geciteerde tijd
schrift gepubliceerd. Men heeft blijk
baar nog nooit de kans gevonden om 
de rede van de Voorzitter van deze 
Kultuurraad te publiceren. 

Het blijkt overigens dat geen enkel 
regeringslid bevoegd is voor de promo
tie van het Nederlands in Wallonië, bij 
zover, mijnheer Kempinaire, dat wij op 
privé-instanties een beroep moeten 
doen, zoals bijvoorbeeld het Alge
meen Nederlands Verbond, om het 
Nederlands in Wallonië te promove
ren, want «horresco referens» voor 
de promotie van het Nederlands in 
Wallonië is alleen de Minister die voor 
de franstalige opvoeding verantwoor
delijk is, bevoegd. 

Voor sommige kulturele akkoorden be
staat niet eens een rechtsgeldige Ne
derlandse tekst. Ter> zake verwijs ik 
naar de resolutie van mijn partijge
noot, de heer Raskin. 

Ik wil tenslotte nog wijzen op de nood
zaak om ook bij de uitvoering van 

deze kulturele akkoorden de geest 
van het kultuurpact toe te passen. Het 
komt mij voor dat bepaalde strek
kingen in de gemengde technische 
kommissies nauwelijks aan bod ko
men. De Volksuniefraktie eist dan ook 
een degelijk wetenschappelijke door
lichting van de gehele problematiek 
van ons buitenlands kultureel beleid, 
eventueel, mijnheer Vanackere, in de 
vorm van deelnota's. 

Wat ons buitenlands beleid ten opzich
te van Frans-Vlaanderen betreft, ver
wijs ik naar de voorstellen die de heer 
Jozef Deleu formuleerde op de 27ste 
Frans-Vlaamse Kultuurdag te Ware-
gem van 8 september 1974, waarop 
mevrouw de Minister aanwezig was. 

V L A A M S VERLANGLIJSTJE 

De heer Deleu heeft daar een aantal 
haalbare realisaties naar voren ge
bracht. Ik zal ze even herhalen : 

— oprichting van een «Institut Néer-
landais» te Rijsel, dat kulturele 
manifestaties in Noord-Frankrijk or
ganiseert en stimuleert, uitwisse
lingen organiseert en de inspannin
gen voor het Nederlands onder
wijs in Noord-Frankrijk stimuleert 
en koördineert; 

— steun aan de leerstoel Nederlands 
aan de universiteit van Rijsel III; 

— het uitwerken van een efficiënt sys
teem, in het kader van het Bel
gisch-Frans kultureel akkoord, van 
uitwisseling van Vlaamse leraren 
Nederlands voor het geven van 
Nederlands onderwijs in Noord-
Frankrijk en van Noordfranse lera
ren Frans voor het geven van 
Frans onderwijs in Vlaanderen; 

— stimuleren en struktureren van het 
grensverkeer tussen Noord-Frank
rijk en West-Vlaanderen door het 
oprichten van een dienst die op 
alle niveaus kontakten met Noord-
Frankrijk legt en weet uit te bou
wen. 

Het is duidelijk dat het Vlaamse ver
langlijstje niet af is. De bedoeling was 
in Antwerpen een Frans-Vlaamse 
week te organiseren. Wij beschouwen 
de wijze waarop onze kultuurgemeen-
schap een eigen kultuurbeleid zou kun
nen voeren of kan voeren als de baro
meter van onze kulturele autonomie. 
Die barometer ligt thans zeer laag. Dat 
heb ik daarstraks bij de bespreking 
van de voorlopige twaalfden voldoen
de aangetoond. 

Als wij menen dat hiertoe meer kan
sen moeten worden geschapen, dan is 
dat omdat wij vrezen dat Vlaanderen 
door het thans gevoerde beleid eens 
te meer de internationale trein zou kun
nen missen. De ervaring bewijst dat 
wij van het departement van Buiten
landse Zaken niets te verwachten heb
ben en de interesse van het departe
ment van Nederlandse Kuituur is be
schamend gering. 

De feiten wijzen uit dat Vlaanderen 
zich op dit terrein ten spoedigste uit de 
Belgische knel moet vrij maken Dit zal 
niet alleen veel meer kansen schep
pen voor de Vlaamse kultuurdragers 
en kultuurscheppers, maar bovendien 
nieuwe inzichten en eigentijdse jonge
re krachten aan bod laten komen. In 
die geest begroeten wij de oprichting 
van deze kommissie zoals zij door u 
waarschijnlijk zal worden goedge
keurd als een eerste stap in de goede 
richting. 
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ANTWERPEN 
A N T W E R P E N (arr.) 

Op 13 juni gaan wij voor de vierde 
keer op stap met het speciale WIJ-
nummer Wij verwachten een sterke 
ploeg om 9 u 30 op het plein voor 
het station van Berchem Deze ge
meente werd uitgekozen met als doel 
er 600 nummers aan de man te bren
gen 

A N T W E R P E N (S tad ) 

DIENSTBETOON 

Voor iedereen en zonder enige ver
plichting elke maandag van 16 tot 
19 u in de Wetstraat 12 sekretariaat 
V U door Volksvertegenwoordiger A 
De Beul bijgestaan door provincie
raadslid Mevr Monseur 
VERKIEZINGEN 

Draag uw steentje bij K B 404-
3036801-74 van VU-Antwerpen-Stad 

BUSSERS 

Het volgend nummer van Pagadder 
zal in de loop van de maand juni ver
schijnen Weer moeten 80000 ex 
door onze mensen gebust worden 
Helpt u ons een blokje bussen ' 
V U J O 

Kontaktadres Juffrouw De Motte Eri-
ka Venezuelastr 6/91 2030 Antw 
met telefoon nr 42 26 84 (na kantooru
ren) 

B O R S B E E K 

De afdelingen Borsbeek Boechout en 
Wommelgem organizeren een avond 
voor de zelfstandigen Thema van 
deze avond de huidige midden
standsproblemen en hun mogelijke 
oplossingen Sprekers volksvertegen
woordigers P Peeters en R Mattheys-
sens Deze avond heeft plaats op 15 
juni te 20 u 30 in de zaal Riviera, 
Jozef Reusenslei, 17 te Borsbeek 
Telefoon van de zaal 21 2990 

B O R G E R H O U T 

IJZERBEDEVAART 
Aanplakbneven voor de IJzerbede
vaart van 4 juli e k zijn te bekomen op 
ons sekretariaat, Statielei 8 op dins-, 
donder- en zaterdagen van 10 tot 
15 u 

GULDENSPORENVIERING 
De gemeentelijke guldensporenher-
denking heeft plaats op woensdag 7 
juli e k te 20 u in de gemeentelijke 
sporthal Plantin- en Moretuslei Bor
gerhout De keurgroep Agiaja uit 
Brugge brengt een kleurnjk festijn 
van vlaggespel mime en koreografie 
Een avond die voor iedereen een 
revelatie zal zijn De toegang tot dit 
feest IS volledig gratis Uw talrijke 
opkomst staat mede borg voor het 
succes van deze vienng 
BEVLAGGINGSAKTIE 
Op onze hoogdagen als Zangfeest 
IJzerbedevaart 11 Juli of plaatselijke 
vienngen e d moet er massaal met de 
Leeuw gevlagd worden i Dit jaar 
meer dan ooit Wie zich nog een leeu-
wevlag wil aanschaffen kan steeds 
terecht op ons sekretanaat (zie bo
ven) of bij Frans Dirks K Van den 
Oeverstraat 26 Prijs 450 fr 

E K E R E N 

VLAGGENAKTIE 

De Vlaamse vlag is het zinnebeeld 
van onze stnjd Een overtuigde Vla-

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/361011 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19 Gent 

Tel 091/22 45 62 

ming bezit een leeuwevlag Inlich
tingen betreffende de aankoop van 
een « echte » leeuwevlag zijn te beko
men op het VU-sekretariaat Geesten-
spoor 72 Ekeren Tel 41 0441 
IJZERBEDEVAART 
Heeft plaats te Diksmuide pp zondag 
4 juli e k om 11 u Ten zeerste aanbe
volen I 

G E M E E N T E E K E R E N 

BIJ d e gemeen te l i j ke muz iekaka -
d e m i e v a n Ekeren zi jn be t rek 
k ingen van leraar no ten lee r , p la 
no , g i taar , s a m e n s p e l ( k o p e r ) , 
ce l l o , h o b o en s o l o z a n g , en v a n 
b e d l e n d e en t o e z i c h t e r t e bege 
v e n 
In l icht ingen en v o o r w a a r d e n te 
b e k o m e n o p d e g e m e e n t e s e k r e -
tane , Ve l tw i j c k l aan 27 Ekeren 
A a n v r a g e n m e t de nod ige bew i j s 
s t u k k e n t e r i ch ten aan d e hee r 
B u r g e m e e s t e r d e r g e m e e n t e Eke
ren v o o r 10 juli 1976 

GEMEENTE EKEREN 
BIJ het gemeentebestuur van Eke
ren zijn betrekkingen van KLERK 
en ongeschoold werkman te be
geven 
Een werfreserve zal worden aan
gelegd 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op de gemeente-secre
tarie, Veltwycklaan 27 Ekeren 
Aanvragen met de nodige bewijs
stukken te richten aan de heer 
Burgemeester der gemeente Eke
ren voor 15 juli 1976 

M E R K S E M 

V K ATLANTA 

Om het voetbalseizoen definitief af te 
sluiten wilden onze dames bewijzen 
dat ook ZIJ tegen een bal konden trap
pen Met dit doel werden op 30 mei 11 
de dames van FC Stabelino uitgeno
digd om als tegenspeelsters op te tre
den De eerste speelhelft van deze 
wedstri jd werd volledig door de be
zoeksters beheerst maar dank zij 
onze puike doelverdedigster kon de 
ruststand tot 0 — 1 beperkt blijven Na 
de rust ging het onze dames echter 
meer voor de wind en na een hand-
spel in het strafschopgebied kon de 
1 — 1 eindstand vastgelegd worden 
zodat uiteindelijk strafschoppen de 
overwinnaars van deze wedstnjd 
moesten aanduiden Hierbij bleken on
ze dames trefzekerder te zijn dan hun 
tegensstreefsters daar zij na 11 po
gingen 5 maal doel troffen en Stabeli
no slechts 3 maal Na de middag werd 
dan de traditionele algemene leden-
vergadenng gehouden waarop het 
uittredend bestuur werd herkozen en 
de verdienstelijkste spelers werden 
gehuldigd Als topschutter mocht Leo 
Dnesen een plakket in ontvangst 
nemen en voor zijn 2de plaats in de 
rangschikking van de beste speler 
werd hij ook nog met de «Zilveren 
Schoen » bedacht Onder een donde
rend applaus werd onze doelwachter 
« Groene » Michel De Becker dan tot 
beste speler van het afgelopen sei
zoen uitgeroepen en werd hem dan 
ook de «Gouden Schoen» overhan
digd Aan de gelauwerden een harte
lijk «Proficiat» en aan allen wensen 
we een aangenaam verlof en zeggen 
tot ziens bij onze eerste vriendenwed

strijd van het nieuwe seizoen op 19 
augustus 

W O M M E L G E M 

LEEUWEVLAGGEN 

De nieuwe folders van de «Nationale 
Bevlaggingsaktie » zijn er weer In het 
teken van Nols en de nieuwe prijzen 
Duurder natuurlijk maar toch noch 
schappelijk Ovengens een overtui
ging is met te betalen Wie nog geen 
leeuwevlag bezit weet dus wat hem/ 
haar te doen staat 
Bestellen bij Staf Van Looveren Wel
komstraat 116 of telefoon 538668 
Wanneer bev laggen ' 
4 juli 1976 IJzerbedevaart 
11 juli Vlaams Nationale feestdag 
3 juli, opening van ons lokaal En waar
om met 
Verder op alle mogelijke en onmogelij
ke dagen als U er zin in hebt 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 4 juli 1976 te 11 u , 49ste 
IJzerbedevaart te Diksmuide 
Tema Zelfbestuur 
Wie mee wil met de autobus dat kan 
want het Broechems IJzerbedevaart-
komitee van Wim Duys brengt U voor 
de belachelijke reissom van 140 fr 
(alles inbegrepen) veilig en op tijd 
heen en thuis 
Vertrek te 6 u 30 en terug thuis 
rond 21 u 
Bovendien wordt in de namiddag nog 
een bezoek gebracht aan het provin
ciaal domein van Wachtebeke 
Wommelgemnaars schnjven in bij 
Staf Van Looveren Welkomstraat 
116 en tel 538668 Vlug inschrijven 
gewenst want het aantal plaatsen is 
beperkt i 

DEN KLAUWAERT 
Is de naam die ons eigen huis zal dra
gen De familie die met deze inzen
ding meedong aan onze prijsvraag 
«kies een naam voor ons lokaal» 
weet dus dat zij hebben gewonnen 
Den Klauwaert opent officieel op 
zaterdag 3 juli 1976 te 11 u in de 
voormiddag Daarna « open deur » ge
durende heel de kermis- en driedaag
se 

Het programma van deze opening 
wordt aan leden en andere genodig
den tijdens de maand juni toege
stuurd Maar eerst dient er nog heel 
de maand juni duchtig verder ge
zwoegd aan de afwerking 
Tot dan i 

M E C H E L E N 

IJzerbedevaart 

Men deelt ons mee dat er een bus 
wordt ingelegd die om 7 u vertrekt 
aan de Londen Taverne, Vijfhoek 2 
Prijs 140 fr Inschrijven tel 015/ 
41 15 98 Terug omstreeks 20 u 

T U R N H O U T (s tad ) 

PLAKPLOEG 

Onze plakploeg zorgt er wekelijks 
voor dat de strategische punten van 
Turnhout voorzien blijven van de geel-
zwarte « Volksunie troef i» Kandidaat
plakkers kunnen altijd kontakt opne
men met gemeenteraadslid Lou 
Deckx, Kasteelplein 26, tel 41 29 02 

AANMOEDIGINGSFONDS 
Met klem geld kunnen we de CVP-
bonzen met klem krijgen Ons aanmoe
digingsfonds heeft heel dnngend een 
stevige injektie nodig Verantwoordeli j
ke gemeenteraadslid Rudi Beaufays 
Rodenbachplantsoen 117 rekening
nummer 413-4113891-81 van «Aan-
moedigmgsfonds» op hetzelfde 
adres 

ZO€H€RC1€S 
Zoeken een passende betrekking 
1 Man (49 jaar 

aankoopdienst van bedri j f , 
2 Jonge regentes in de wetenschap

pen (24) 
3 Bediende-boekhouder (50), 

geving) (50) 
4 Boekhouder (-(- soc en fisk wet-

gevng) (50) 
5 Jonge Dr in de Scheikunde (25), 
6 Boekhouder (53) 
7 Bediende (52) o m ervaring 

dienstoverste in verzekenngswe-
z e n , 

8 Technisch Ingenieur Scheikunde 
(25) 

9 Magazijmer (55) licht werk vol-
of deelti jds, 

10 Jonge man (21), diploma Latijn-
Wetenschappelijke 

11 Gediplomeerde tolk (30) 
12 Jonge Dr in de Rechten (25) 
13 Jonge dame zoekt passend kan

toorwerk 
14 Jonge dame A6 /A2 -I- Handels

regentaat 
15 All round bediende -11 jaar bednj-

vig in expeditie kennis Frans, 
Duits Engels en Spaans 

Schrijven of telefoneren naar senator 
Wim Jonssen Louisastraat 31 - 2800 
Mechelen- te l 015-413596 N66 

iflL^nDCR 
JUNI 

10 Mol 

11 

12 

Vergadering van de arrondissementsraad van het arr 
Turnhout in zaal Malpertuus te 20 u 
Olen-Noorderwi|k Eerste Vlaamse Balnacht met J o e Harns 
en zijn orkest om 21 uur in zaal G Van Lommei te Olen-cen-
trum 
Move Namiddagwandeling te Vlassenbroek Inlichtingen en 
inschnjving bij de bestuursleden van VU-Hove 
Vorst-Kempen vergadering over het Gewestplan In lokaal De 
Vier Wegen, te Klem-Vorst 

Borgerhout Ledenvergadering, te 20 u 30 in «De oude wor-
stenpan» Turnhoutsebaan 9 Gesononseerde dia-reeks over 
« Een gemeente voor de mens » 

Borgerhout Kolportage Vertrek té 14 u op het Laar te Bor
gerhout 

Merksem Ledenvergadenng VUJO, Ontmoetingscentrum, Bre-
dabaan 298, te 20 u 30 

JULI 
3 Wommelgem Opening van ons eigen lokaal • 

Dasstraat 23, om 11 u voormiddag 

18 

19 

24 

«Den Klauwaert» 

O L E N - N O O R D E R W I J K 

Ondanks het ontstaan van onze afde
ling nog niet ver achter de rug ligt heb
ben WIJ van ons op gemeentelijk vlak 
al heel wat laten horen Daar wij bij de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezin
gen te Olen voor de eerste maal de 
handschoen opnemen tegen een vnj 
sterke meerderheid zagen wij ons in 

extremis verplicht een «1 ste Vlaamse 
Balnacht» te organizeren teneinde 
propagandamatenaal te financieren 
Deze festiviteit heeft plaats in de zaal 
G Van Lommei te Olen-Centrum op 
vrijdag 11 juni 1976 te 21 00 u en zal 
opgeluisterd worden door niemand 
anders dan Joe Harns en The Pink 
Umbrellas Wij hopen een talrijk pu
bliek te mogen begroeten 

A N T W E R P E N 

K O M M I S S I E V A N O P E N B A R E O N D E R S T A N D 

D e p laats v a n a p o t e k e r m e t d e r a n g v a n ad junk t -apo teke r 
w o r d t o p e n v e r k l a a r d 
Huid ige a a n v a n g s w e d d e 4 5 6 1 9 f r b r u t o pe r m a a n d 
Een b i j zondere reg lemente r ing o p d e s tandp laa tsverp l i ch t ing 
18 v a n toepass ing 
D e kand ida ten d ienen in he t bezi t te zi jn v a n he t wet te l i j k 
d ip loma v a n a p o t e k e r en m o e t e n een ge tu igschn f t v a n g o e d 
zedel i jk ged rag , d ienst ig v o o r o p e n b a a r bes tuu r in leveren, d e 
manne l i j ke kand ida ten t e v e n s e e n mi l i t ieat test Houd(s t )e r8 
v a n een d ip loma opges te ld in e e n a n d e r e taal d a n he t Neder 
lands d ienen o n d e r w o r p e n aan e e n taa lp roe f in te r i ch ten 
d o o r het V a s t W e r v i n g s s e k r e t a r i a a t Eventue le b i j k o m e n d e 
specia l isat ies d ienen v e r m e l d 
L e e f t i j d s v o o r w a a r d e n m a x i m u m 40 jaa r o u d zi jn o p 
2 / 7 / 1 9 7 6 Toepass ing d e r w e t t e n 3 / 8 / 1 9 1 9 , 2 7 / 5 / 1 9 4 7 en 
2 7 / 7 / 1 9 6 t 
Verp l i ch t inschn jv ings fo rmu l ie r en vo l led ige v o o r w a a r d e n te 
b e k o m e n o p d e 7e A fde l i ng -Personee lszaken van d e K o m 
missie v a n O p e n b a r e O n d e r s t a n d , Lange Gas thu iss t raa t 39, 
A n t w e r p e n , (tel 31 0 9 7 0 e n 3 2 9 8 3 5 ) 
Inschr i j v ingsrecht 200 fr 
D e a a n v r a g e n d ienen t o e g e k o m e n te z i jn o p he t Sek re ta r i aa t 
ui ter l i jk o p 2 7 1 9 7 6 

A N T W E R P E N 

K O M M I S S I E V A N O P E N B A R E O N D E R S T A N D 

D e bed ien ing v a n s c h i l d e r w o r d t o p e n v e r k l a a r d 
Huid ige b r u t o - a a n v a n g s w e d d e pe r m a a n d 22 802 f r o f 23 554 
f r naa rge lang de kand ida ten ge rech t i gd z i jn o p s tandp laa ts 
v e r g o e d i n g o f o p haa rd toe lage 
Een ve rge l i j kend e x a m e n zal a f g e n o m e n w o r d e n , w a a r n a 
e e n w e r f r e s e r v e zal w o r d e n aange legd m e t e e n ge ld ighe ids
duur v a n 3 jaar, d ie zal a a n v a n g n e m e n bi j d e benoem.ng v a n 
d e eers t in aanmerk ing k o m e n d e kand idaa t 
D e kand ida ten m o e t e n e e n ge tu igschr i f t v a n g o e d zedel i jk 
ged rag , d ienst ig v o o r o p e n b a a r bes tuu r e n e e n mi l i t ieat test 
in leveren 
L e e f t i j d s v o o r w a a r d e n d e leef t i jd v a n 21 jaar be re i ken e n 
d e z e v a n 40 jaa r met o v e r s c h r e d e n h e b b e n o p 2 / 7 / 1 9 7 6 Toe
pass ing de r w e t t e n v a n 3 / 8 / 1 9 1 9 , 2 7 / 5 / 1 9 4 7 en 2 7 / 7 / 1 9 6 1 
Een b i j zonde re reg lemen te r ing o p d e s tandp laa tsverp l i ch t ing 
IS v a n toepass ing 
S tud ieve re i s ten A 3 o f A4-1 o f B 6 / B 2 ove r he t b e t r o k k e n 
be roep , o f w e l 5 jaar p rak t i j k in d e b e t r e f f e n d e stiel 
Inschr i j v ingsrech t 120 f r 
Vo l led ige v o o r w a a r d e n en verp l i ch t inschn jv ings formul ie r t e 
b e k o m e n o p de 7e A fde l i ng -Personee lszaken , Lange Gas t 
hu iss t raa t 39 A n t w e r p e n (tel 31 0 9 7 0 - 3 2 9 8 3 5 ) 
D e a a n v r a g e n d ienen o p het Sekre ta r iaa t , Lange Gas thu is 
s t raa t 33 A n t w e r p e n t o e g e k o m e n te zi jn uiterl i jk o p 2 7 1 9 7 6 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN ^ O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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kRITKCH D€K€K€ri 

Ik weet het lezer, het is wei
nig origineel maar het bena
dert zeer dicht de werkelijk
heid : « waar men gaat langs 
Vlaamse wegen komt men 
VTB-VAB tegen I». 

Is in een bepaald aantal 
Vlaamse gemeenten «ons 
Heer niet nog niet voorbijge-
komen» de VTB-VAB we l ! 
Want waar werd geen VTB-
wandelpad ingelopen ? 
Waar staat geen rustbank 
voor een of andere Rei-
naart ? Waar werd geen her
denkingsplaat ingemetseld ? 

Waar draaien geen opgekal-

VTB. 

Alhoewel de Vlaamse Toeristenbond pas 
officieel op 29 januari 1922 te Antwerpen 
gesticht werd bestond de bond reeds offi
cieus sinds 9 juni 1921. Maar reeds eerder 
werd onder Leuvense hogeschoolstuden
ten (zo'als die toen nog heetten) een poging 
gedaan om een vereniging te stichten die 
zich zou bezighouden met toerisme voor 
het Vlaamse volk. 
Aan student Stan Leurs (Turnhout 17-11-
1893) wordt deze ernstige poging toege
schreven. Hij was in Leuven lid van het 
AKVS en een gekend spreker op de stu-
dentengouwdagen. Hij werd hoogleraar in 
de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde 
aan de Gentse Rijksuniversiteit want hij 
was naast kunsthistorikus ook ingenieur-ar-
chitekt. Hij werd de stichter van de VTB en 
auteur van een stel merkwaardige boeken 
over de Vlaamse gewesten waarin hij 
geschiedenis, toerisme en archeologie won
derwel door mekaar wist te weven. Op zijn 
naam staan verschillende belangrijke res
tauraties o.a. van Vlaamse kerktorens. 
Na W.O. 2 werd hij als hoogleraar de laan 
uitgestuurd maar in 1950 werd hem eervol 
het emeritaat verleend. Op 19 maart 1973 
overleed hij te Antwerpen. 
De stichtende leden van de VTB waren 
naast Stan Leurs, die sekretaris werd; 
Edmond Leonard, voorzitter. Bertha Sa-
myn, Frans Neyes, Karel Olbrechts, Gerard 
Kuyiaerts, Frans Luyten, Renaat Peetere, 
Jozef Joos, Willem Heylen en Christiaan de 
Does een in Brussel verblijvende Neder
lander. 

Het doel van de vereniging werd als volgt 
omschreven: «op alle wijze het toerisme 
onder Vlamingen en het reizen in het 
Vlaamsche land bevorderen, alsook de 
algemeene kulturele belangen van het 
Vlaamsche volk behartigen». 
De organizatie had in het zich van W.O. 1 
herstellende Vlaanderen heelwct sukses. 
De bewustwording die de Vlaamse IJzersol-
daten naar hun dorpen meebrachten zal 
ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld 
hebben in dit wordingsproces. Het was nu 
bewezen dat het Vlaamse volk een volk 
was met een eigen gelaat, met kansen en 
met mogelijkheden. Toerisme was net zoals 
studeren, geen voorrecht van rijken (lees 
franstaligen en franskiljons) alleen. Ont
spanning na werk, vrije tijd zinvol vullen, 
wandelen, trekken, fietsen, ontdekken van 
eigen bodem en natuur zijn voorbehouden 
aan elk van ons, ongeacht tot welke stand 
hij of zij ook behoren. Daarom moest een 
eigen toeristische organisatie in het leven 
worden geroepen. De VTB bood die moge
lijkheid. Dat ze er nodig was bewees haar 
sukses vanaf het eerste ogenblik. Eind 
1922 telde de bond 5.500 leden. Midden 
1931 werden er dat 100.0001 
Toen dit allemaal aan het gebeuren was las 
een jager-te-voet van het Belgische bezet
tingsleger aan de Rijn in Duitsland de stich
ting in de « Gazet van Antwerpen ». Hij tele
grafeerde dat hij er wou bij zijn. In 1922 
werd hij lid nr. 164 van de VTB, in 1927 
ondervoorzitter, in 1931 sekretaris, in 1952 
en tot de dag van vandaag voorzitter van 
VTB-VAB. Zijn naam Jozef van Overstrae-
ten. (In «WIJ» van 29 april '76 hebben wij 
een bijdrage aan hem gewijd na. v. zijn 
tachtigste verjaardag). 

faterde molenwieken bij de 
gratie van de wind en VTB-
V A B ? Waar reed geen ze-
bragestreept Wacht-op-de-
wegwagentje langs? En zo 
zouden wij nog uren kunnen 
doorgaan, maar ook deze 
zin is weinig origineel... 

In twee bijdragen doen wij 
een poging om beide organi
saties (VTB en VAB] zo 
nauwkeurig mogelijk door te 
lichten, uiteen te rafelen, het 
resultaat op één rijtje te zet
ten en voor onze lezers uit 
te stallen. 

Ondertussen werd ook een veertiendaags 
blad uitgegeven «De Toerist», over de 
geschiedenis van dit tijdschrift komen we 
afzonderlijk terug. 

... EN VAB 

In het zich herstellende Vlaanderen kreeg 
de aanrukkende automobiel ook ruimte. 
Vlaanderen deelde mee in de opkomst van 
de auto, de aankomende industrie had daar 
voor gezorgd 
In 1923 werd onder impuls van Lieven 
Gevaert gepoogd alle Vlaamse automobilis
ten te verenigen. Aloies van Loy, een inge
nieur, die bestuurder was van de Antwerp
se automobielschool richtte samen met Lie
ven Gevaert de Vlaamse Automobilisten-
bond (VAB) op. De kalender wees toen 30 
september 1924. 
Het vlotte niet zo geweldig met die vierwie-
lersbond zodat aansluiting werd gezocht 
met de VTB die reeds sterk in het zadel zat 
Na de tweede wereldoorlog berustte de lei
ding van de VTB bij Leo de Wachter. Jozef 
van Overstraeten ging in 1944 voor elf en 
een halve maand achter de tralies. In 1947 
werden VAB en VTB heringericht Dat 
kwam ongetwijfeld ten goede aan de beide 
organisaties want hun ledental steeg tot 
boven de 100.000. De gang van zaken evo
lueerde zo snel dat toerisme en auto haast 
niet meer te scheiden waren zodat het lid
maatschap van beide organisaties diende 
samen te vallen, wat het ledenaantal nog 
eens een flinke stoot vooruit gaf 
De dienstverlening- en aktiviteitenkalender 
van beide organisaties, die van af nu in één 
namen werden genoemd, werden zo indruk
wekkend dat zij uitgroeiden tot de belang
rijkste kultuurvereniging en Vlaamse druk-
kingsgroep in het Vlaamse land. 
(Vermelden wij tenslotte nog dat beide 
organisaties een bloeiende afdeling hadden 
in de voormalige Belgische kolonie). 

Dat mocht gerust eens, want 
welke Vlaamse organisaties 
kunnen prat gaan op een 
ononderbroken stijgend suk
ses, nu haast vijfenvijftig jaar 
lang? 
Na enig toekijken blijkt duide
lijk dat beiden zo maar geen 
wrevelig Vlaams vuistje wa
ren tegen de Touring Club 
de Belgique, maar volwaardi
ge toeristische organisaties 
en zelfs meer dan dat. VTB 
en VAB staan vierkantig ach
ter de grote Vlaamse motie
ven : Vlaamse bewustma
king, ontvoogding, federalis
me ! 

'Ik was tegen de Belgische eenheidsstaat 
en op ons bondsgebouw heeft nooit een 
Belgische vlag gewapperd. Altijd een 
Vlaamse Leeuw, en dan zonder nagel-
rood. .. Daarom stond de VTB vroeger aan
geschreven als ekstremistisch. Nu lopen 
rijkswacht- en legerofficieren bij ons in en 
uit Heel gewoon. Een man in mijn positie 
had logischerwijze krom moeten lopen van 
de dekoraties, maar ik heb die altijd gewei
gerd. Ik neem geen onderscheidingen aan 
van de Belgische staat..» 

(Jozef van Overstraeten in een vraagge
sprek (1974) n.a.v. de 50ste jaardag van 
VTB-VAB) 

>/AN BOVEN NAAR BENEDEN 

VTB-VAB zijn op dit ogenblik in vijftien 
bestendige kantoren bereikbaar. Naast het 
grote «moederhuis-bondskantoor» op de 
St-Jacobsmarkt te Antwerpen kan de geïn
teresseerde terecht voor de provincie Ant
werpen in Mechelen en Turnhout Voor Bra
bant in Brussel, Leuven en Vilvoorde. Voor 
Oost-Vlaanderen in Gent, Aalst en St-Ni-
klaas. Voor West-Vlaanderen in Brugge, 
Oostende, Kortrijk en en Roeselare. Voor 
Limburg in Hasselt en Genk. 
De struktuur van de VTB-VAB lijkt voor bui
tenstaanders misschien een eerder ingewik
kelde bedoening, bij nader toezicht komt 
het ons voor een korrekte en vooral stevig 
opgebouwde organisatie te zijn, waarborg 
voor een suksesvolle werking. 
De leden, een veertigtal, van de Vereniging 
zonder Winstoogmerk, VTB, hebben een 
Raad van Beheer. Daarin bevinden zich 
drie kommissarissen belast met de financië
le kontrole. De Raad van Beheer kiest een 
voorzitter. Naar onderen toe begint de 
opsplitsing VTB-VAB met elk een eigen 
direkteur, respektievelijk dhr De Meule-
meester (VTB) en dhr Palings (VAB). Tus
sen beiden bevindt zich een financieel direk
teur, dhr Bell. Op dit vlak situeert zich ook 
het bondsblad «De Autotoerist» waarvan 
algemeen voorzitter J. Van Overstraeten 
hoofdredakteur is. Onder beide direkteurs 
bevinden zich de verschillende diensten. 
Voor VTB: privéreizen, groepsreizen, va
kantiereizen, charterreizen, vlieg- en treinbil-
jetten, boekhandel en uitgeverij 
Voor de VAB zijn dat: ledendienst Wacht 
op de Weg, , dokumenten voor het buiten
land-dienst Europech. 
Alles bij mekaar stelt VAB-VTB zo'n 300 
mensen te werk. 
In zoveel mogelijk gemeenten en steden 
heeft de VTB vertegenwoordigers die plaat
selijke en gewestelijke aktiviteiten organise-

Natxj de Frans-Belgische grens te Wervik liet de VTB een monument oprichten ter nagedachtenis van prins Willem van Oranje, de jongste 
zoon van stadhouder Willem V die het tegen de Fransen opnam, daar gekwetst werd en even later overleed. Tussen de aanwezigen merk je 

de betreurde Godfried Bomans. (september 1971) 

WIJ 
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ren en uitwerken, én nieuwe leden aanbren
gen. Dat zijn er nu zo'n 200.000! Het groot
ste deel van de plaatselijke afdelingen zijn 
zeer aktief. In het bondsblad zet de algeme
ne voorzitter regelmatig de meest verdien
stelijke propagandisten en afdelingen in het 
zonnetje. 
In de rubriek •• Bondsleden » leest men wat 
de plaatselijke afdelingen te bieden heb
ben. Dat loopt van in groep het toneelstuk 
'Lady Peperkoek' bijwonen, een informa
tieavond over transcendente meditatie, kor
tingen in bepaalde winkels voor de leden 
tot een boottocht naar Southend aan de 
monding van de Theems. Zo'n 140 van de 
200 afdelingen hebben wat te melden, 
soms een heel lijstje, wat bewijst dat de 
bonden niet alleen nationaal bloeien maar 
ook, en niet In het minst te velde! 

WAAR VOOR JE GELD 

Het VTB-VAB lidgeld bedraagt vandaag 
700 f r. In 1922 bedroeg het nog 7,50 f r. « De 
Toerist» inbegrepen, waar blijft de tijd ? 
Voor die 700 fr. heb je natuurlijk een heel 
pakket aan dienstverlening. Wij noemen 
hier het veertiendaags blad, de gratis hulp 
dag en nacht bij autopech, sinds maart 
over geheel België en andere voordelen 
waarop wij later zullen terugkomen. 
Maar welke zijn de organisaties van VTB 
waar de leden hun «toeristische nei
gingen » kunnen uitleven ? 

DE VLAAMSE 
KAMPEERTOERISTEN (VKT) 

Deze vereniging heeft een eigen beheer, 
een eigen blad «De Kampeertoerist- en 
kan gebruik maken van 24 kampeerterrei
nen zowat overal in het Vlaamse land gele
gen. De VKT stelt zich tot doel het kampe
ren te bevorderen en haar leden sugges
ties aan de hand te doen om steeds beter 
en zinvoller te kamperen. Dhr Smeets is 
sekretaris van de vereniging. 

DE VLAAMSE VERENIGING 
VOOR WATERSPORT (WW) 

Met een eigen beheer en een eigen blad 
«Varen» kan de vereniging beschikken 
over 24 aanlegplaatsen. Ze werkt samen 
met het BLOSO voor de opleiding van 
monitoren, wat op dit ogenblik te Lokeren 
gebeurt. In de verschillende Vlaamse pro
vincies zullen die promotoren voor promo
tie en initiatie van het zeilen zorgen. 
De belangrijkste opdracht van de VVW is 
het vervlaamsen en demokratiseren van de 
watersport. 
Een voorbeeldje: de RAYCO, Royal Yach
ting Club d'Ostende is altijd een franskiljon
se bedoening geweest waar de Vlamingen 
best niet kwamen maar bij gebrek aan een 
Vlaamse tegenhanger naartoe gedwongen 
werden. Het was dus hoognodig dat een 
gelijkwaardig en zo mogelijk beter Vlaamse 
zeilorganisme aan de horizont verscheen. 
Met de VVW en dhr Orient a\s verantwoor
delijke is een Vlaamse tegenhanger in goe
de koers I 

DE VLAAMSE 
WANDELAARSBOND (VWB) 

Deze bond is een afdeling van de VTB en 
wil het wandelen bevorderen vooral door 
het uitstippelen van nieuwe wandelwegen. 
De bond geeft dan ook regelmatig wandel
boekjes uit. Zo verscheen onlangs wandel
boekje «In en om Heldergem» om er zo 
maar eentje te noemen. De gidsjes kosten 
20 fr, voor VTB-VAB-leden 15 fr. en VWB-
leden 10 fr. 
Een voorbeeld van drukke wandelaktiviteit: 
tussen 22 mei en 27 juni gaan meer dan 
twintig wandelingen door. 

VLAAMSE 
SPELEOLOGENVERENIGING 

Is een afdeling van de VTB en heeft om zijn 
sterke specializatie een eerder geringe akti-
viteit. De vereniging ontstond omdat kleine 
speleologenklubs het niet meer zagen zit
ten en naar een groter geheel uitkeken. In 
het bondsblad kun je regelmatig lezen waar 
en wanneer en onder wiens leiding de 
Vlaamse Speleologen op pad gaan. 

EN DE FIETSERS ? 

Het is steeds een droom van Jozef van 
Overstraeten geweest een Vlaamse Wielrij-
dersbond op te richten. Tot nu toe gebeur
de dat spijtig genoeg niet wat niet wil zeg
gen dat er voor de fietsers nog niets 
gedaan werd. In het bondsblad leest men 
veertiendaags belangnjke bijdragen en tips 
voor de fietsers. Reeds van in den beginne 
stond in de stichtingsverantwoording van 
de VTB als belangrijk punt te lezen: « aan 
het aanleggen van rijpaden ». 

Maar zo ver is het nog niet gekomen, maar 
wat er niet is kan altijd komen, zeker nu de 
kans groot is dat uitgediende tram- en trein-
beddingen als fietspaden zullen klaarge
maakt worden. 
Dit werd althans reeds gerealizeerd: voor 
de fietsers werden handige gidsjes ge
maakt «Ontdek Vlaanderen op de fiets», 
brochuurtjes voor fietsers die de bestaan
de routes willen uitproberen. 
Eén feit is zeker: nu de fiets aan de revival 
toe is zou een grote Vlaamse Wielrijders-
bond meer dan op zijn plaats zijn I 

SIMON STEVINSTICHTING 

Is een bij de VTB aanleunende stichting die 
zich bezighoudt met het bestuderen en 
bewaren van oude stadswallen, verster
kingen en forten. Het bondsblad licht daar 
ruim over in; 

ENKELE VTB-UITGAVEN 

Belangrijk in het leven van de toeristen
bond is haar uitgeverij. Hieronder volgt een 
lijstje van enkele uitgaven die ons interes
sant leken te worden vermeld. De lijst is ver
re van volledig. 
— De Vlaamse toeristische Biblioteek 
geeft maandelijks een brochuurtje waarin 
een of andere toeristisch, artistiek of weten
schappelijk onderwerp beschreven wordt. 
Telkens zeer ruim geïllustreerd. 
— Autozoektochtengids, wordt jaarlijks bij
gewerkt. 
— Wandelboekjes 
— Gids voor Londen, in samenwerking met 
de Vlaamse Vereniging van Leerkrachten 
(VVL). 
— Gids voor Italië en Rome, samen met 
VVL 
— Restaurants in Vlaanderen (zesde uitga
ve) 
— Dwars door Afrika, reisverhaal van de 
VTB-ekspeditie van Liza en Marcel De 
Smedt 
— Ontdek Vlaanderen op de fiets 
— Eeuwigdurende Natuurkalender voor de 
Nederlanden (vierde uitgave) 
Gidsen voor: 
— Vlaanderen 
— Wallonië 
— Frans-Vlaanderen 
— Het nieuw verkeersreglement tekst en 
kommentaar 
— De katedraal van Antwerpen, pracht
boek n.a.v. het vijftigjarig bestaan van de 
VTB. 

KONGRESSEN 

VTB en VAB organizeren telkenjare een 
toeristisch kongres n.a.v. het vakantiesalon 
op de Heyzel. Zo maakten wij zelf twee bij
eenkomsten mee waar op zinnige wijze 
van gedachten gewisseld werd over: toeris
me in de Nederlanden en in de Slavische 
landen. Op deze kongressen, die een soort 
feestdag zijn voor allen die wat met de 
VTB-VAB te maken hebben, wordt telkens 
een belangrijk aspekt uitgediept van het 
toerisme in eigen en in andere landen. VTB-
VAB zijn dan ook ruim vertegenwoordigd 
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op dit vakantiesalon zoals ze steeds aanwe
zig zijn op vele tientallen handelsbeurzen 
(o.a. de grote jaarbeurs voor Vlaanderen). 
Het behoort tot de verdienste van de huidi
ge voorzitter Jozef van Overstraeten er in 
te slagen de meest eminente sprekers op 
zijn kongressen uit te nodigen, denken wij 
maar aan ministers van Belgische rege
ringen. Met zijn hoog en rechtlijnig gezag 
kan hij, zonder dat hem dat kwalijk geno
men wordt deze hoogwaardigheidsbekle
ders bewieroken maar hen ook de klassie
ke veeg uit de pan geven wanneer zij tegen
over het Vlaamse volk op een of ander vlak 
te kort schoten! 

VTB EN DE GROTE EN KLEINE 
KUNST 

De VTB is van in den beginne een ware pro
motor van de Vlaamse kartoenisten ge
weest In zijn pocket« Slalom van de Vlaam
se humor » heeft Karel De Decker het uitge
breid over de rol van Jozef van Overstrae
ten, die de Decker, het kruitvat van Vlaan
deren noemt «Ik was op het idee gekomen 
door wat ik in het buitenland, b.v. in Duits
land en Frankrijk had vastgesteld. Sinds 
1952 was er in Vlaanderen een zekere inte
resse waar te nemen maar die belangstel
ling stond op een eerder laag peil. Zo was 
ik verplicht voor dat eerste salon heel wat 
tekeningen van scatologische aard te we
ren. Ik was ook verplicht bij de inleiding van 
dat eerste salon er op te wijzen dat de Vla
mingen van dat boerse nu eens voorgoed 
moesten afzien en dat ze nu eens snel 
meer belang moesten gaan stellen in het 
internationaal gebeuren, wat karikaturen en 
kartoens betrof». 
De uitwerking van dit eerste salon van de 
Vlaamse humor werd aan Frans Verstre
ken toevertrouwd. Het werd op zaterdag 5 
januari 1952 geopend. In Antwerpen kwa
men 5.000 bezoekers, in Brussel 1500. Het 
werd dus een sukses. Over al deze salons 
schreef Karel De Decker in 1971 een deel
tje voor de Vlaamse toeristische Biblioteek 
«Beknopt VersLACH», waarin hij 20 jaar 
salon van de Vlaamse Humor beschrijft. Tij
dens het zesde salon stelde de VTB haar 
tweejaarlijkse kartoenwedstrijd in. Vlaamse 
kartoenisten kunnen zich dan in roze, grijze 
en zwarte humor uitleven. Ook in zijn boek
je « De lachende tekenpen » verhaalt Gas
ton Durnez de petite histoire van de VTB-
humorsalons. Het belang van dit initiatief 
mag dus niet onderschat worden. 
Ook in de grote kunst is de VTB aktief. In 
haar kantoren zijn overal kunstgalerijen 
ingericht die telkens een kans bieden aan 
kunstenaars van eigen bodem om werk ten 
toon te stellen. Het bondsblad licht de leden 
daar telkens zeer ruim over in onder de 
rubriek «De VTB bevordert de Vlaamse 
kunst». Deze galerijen dragen namen van 
grote Vlaamse kunstenaars. Zo noemt de 
Antwerpse naar de Hendrik de Braekeleer, 
de Brugse naar Geeraard David, de Gent
se naar Jan van Eyck, enz... 

VTB-VAB-PRIJZEN 

Het VVW-gebouw te Nieuwpoort. 

Jaarlijks of om de twee of drie jaar reiken 
VTB-VAB prijzen uit Hieronder een lijstje 
van de bestendige prijskampen. 
Oskar de Gruytersprijs voor een toneelak-
teur. 
Hippoliet van Peene-Virginie Miryprijs voor 
Nederlandstalige toneelliteratuur. 
Humorprijskamp wordt uitgereikt n.a.v. de 
Salons van de Vlaamse Kartoenhumor. 
Fotoprijskamp 
Filmprijskamp 
Diaprijskamp 
Gavereprijs, afwisselend voor schilder' 
kunst en grafiek 
Hendrik Caspeeleprijs voor een operazan
ger of zangeres 
Gouden Sleutelhanger voor de bekwaam
ste automekanieker. 
Prijs voor schooltoerism^ is voorbehouden 
aan J<lassen die op schoolreis gaan. 
Prijs « Voor Vlaanderen - voor de personen 
die Vlaanderen in het buitenland mede 
bekendmaken. 
Vele andere prijskampen gingen slechts 
eenmaal door. 

(In een volgende bijdrage belichten wij uit
gebreid' de werking van de VAB en stellen 
wij het ledenblad «De Autotoerist- voor) 

Maurits Van Liedekerke 
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BAR RESTAURANT 

Jie tKabeerm 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin Julia van Mieghem-Van Cappellen 

BRABANT 

r 
Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenbl ik van de dag van het jaar mid

dag- 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 kr i jgt U grat is gedurende 5 uur een der beste 
Oberbayern -o rkes ten 

Middag- en avondmaal in groep gezellig fi)n goed en goedkoop De 
grote specialiteiten zijn A|uinsoep - Hongaarse goelasj - Eisbem 
mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel beter dan in 

Duitsland 

LEUVEN Tervuursevest 60 Tel 016/228672 - 1 500 zitpl 
ANTWERPEN Groenpl 33 Tel 031/312037 - Mooiste zaal van de 
stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 Tel 016/22 68 69 - Mooiste 
kelder van Europa 
AALST (Klaroen) Autoweg Tel 053/21 28 53 1 000 pi 
HULSTE (Kortrijk) Brugsestwg 1 Tel 056/71 1536 - 2400 pi 
KONTICH Kon Astndlaan 87 Tel 031/57 3032 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichterv 2 000 pi Tel 051/72 28 22 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende Tel 091/267432 
SINT TRUIDEN Spaansebrugstraat Tel 011/67 3630 
KESSENICH Venio Steenweg Tel 011/565340 
KNOKKE Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke Tel 050/500296 
BERINGEN Grote Markt 17 Tel 011/432051 
OOSTENDE Oude luchthaven Middelkerke Tel 059/302086 
Wi| zoeken dringend als medewerkers ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast loon — Kost en 
inwoon gratis — In regel met de sociale wet — Liefst mensen van t 

vak 
Schriftelijk aanbieden bij ABTS, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-LEEUW Tel 02/3761872 

TAALVAKANTIE 
voor jongeren van 12 tot 18 

ENGELS BEGRIJPEN 
ENGELS SPREKEN 

door spel, lessen (5 per dag) sport en ontspanning met geoe
fende (voornamelijk Engelse) leraren en monitoren in het 

C O L O M A INSTITUUT TE M E C H E L E N 

van 16 tot 28 juli 
van 30 j'uli tot 11 augustus 

van 13 tot 25 augustus 

7.200 BF 
ALLES INBEGREPEN 

(logies eetmalen cursus, verzekenng uitstappen sportj 
Inlichtingen v z w Vakantiekolonies Roeland Lange Kruis
straat 1 - 9000 Gent - Tel 091/231060 

SCHRIJF NU IN 

ST-KATHERINA-LOMBEEK 

Ons VU gemeenteraadslid Laurent 
De Backer te St-Katherina-Lombeek 
in Vlaams-Brabant geraakte door 
samenloop van omstandigheden pas 
in het begin van dit jaar in de gemeen
teraad van zijn gemeente 
HIJ speelde het echter klaar van bij 
zijn intrede reeds een belangnjk 
punt te scoren De voltallige gemeen
teraad schaarde zich achter zijn mo
tie die hij indiende tegen het filiaal 
« GB-Home Stock » op het industrieter
rein van het naburige Ternat (langs de 
autoweg Brussel-Oostende) In deze 
koopruimte werken heelwat ar 
beiders en bedienden uit de omliggen
de gemeenten Maar zoals het de «lof 
felijke » gewoonte is in dit gezegende 
land mogen de Vlaamse boerkes de 
kleine werkjes opknappen en blijven 
de grote en vetbetaalde posten in han
den van Franstaligen die doen alsof 
er nooit sprake geweest is van het 
dekreet-Vandezande 
Hier volgt de motie van gemeente
raadslid Laurent De Backer die naar 
de direkteur van GB Home Stock aan 
de Morettestraat 11 te Ternat ge
stuurd werd Afwachten of het de 
heer direkteur behaagt te antwoor
den en wat 

« Het gemeentebestuur van St-Kathe-
rina Lombeek heden bijeen op de 
gemeenteraadszitting drukt de wens 
uit dat de voertaal in uw bedrijf (voor
al met het personeel) het Nederlands 
zou zijn Dit overeenkomstig het de
kreet van 19 juli 1973 betreffende het 
taalgebruik in bednjven gevestigd op 
een Nederlandstalig grondgebied 
Dienaangaande dnngt het gemeente
bestuur er ten stelligste op aan dat 
alle dokumenten boekhoudkundige 
bescheiden benchten en dienstor
ders bestemd voor het personeel zou
den gesteld en medegedeeld worden 
in het Nederlands 
Uw «Fiche de preparation reguliere» 

LIEDEKERKE 
Grote Arrondissementele Kaderdag 

in de zaal « Guldenhof», Fabneksstraat 
morgen 11 juni om 20 uur 

Alle bestuursleden en mandatarissen van alle VU-afde-
lingen worden hierop uitgenodigd, alsmede al de kandida
ten voor de as gemeenteraadsverkiezingen 

Agenda — Gemeenteraadsverkiezingen 
— Gemeentebeleid 
— Gemeentewet 

en « Controle quai» zijn nog steeds uit
sluitend in het Frans opgesteld alhoe
wel een groot percentage van uw 
werknemers het Frans onkundig zijn 
Dit IS zonder twijfel in strijd met het 
hiervoor vermeld dekreet 

Het ontstemt ons ten zeerste dat een 
zo belangrijk bedrijf met bijhuizen in 
beide landsgedeelten op een dergelij
ke a-sociale wijze Belgische wetten 
miskent en negeert Het valt ons even
wel op dat deze miskenning steeds 
geldt voor het Vlaamse landsgedeel
te en dat zij vooral in Vlaams-Brabant 
opzettelijk is ingegeven door een blij
vende wil tot sociale minonsering van 
de oorspronkelijke Vlaamse bevol
king 

Graag zou de gemeenteraad van uw 
bestuur willen vernemen welke maat
regelen U in de onmiddellijke toe

komst overweegt om U volledig in 
orde te stellen met de normale wetge
ving» 

DIEST (kanton) 

In samenwerking met het Dosfelinsti-
tuut organiseert de VU van het kan
ton Diest een boeiende informatie
avond over de Gewestplannen Deze 
gaat door op dinsdag 15 juni om 20 u 
in het Berkenhof te Molenstede 
1 erwijl men tijdens het eerste gedeel
te een prachtige diamontage over het 
gewestplan te zien knjgt zal tijdens 
het tweede gedeelte een paneel van 
deskundigen de vragen van het pu
bliek in alle openheid beantwoorden 
Alle mandatanssen van de politieke 
partijen in het kanton worden uitgeno
digd hun standpunt terzake te komen 
verdedigen 
Kortom iedereen is welkom i 
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JUNI 
13 Kessel-Lo Fietstocht door Groot-Leuven Eerste deel Park-

Abdij Korbeek-Lo Vlierbeek Kesselse bergen Vertrek om 
13 u 30 de Becker-Remyplem 

VANUIT ASSE EN DENDERMONDE NAAR LEBBEKE 

Anti A11 -Front betoogt op 20 juni 
( M v L ) Tussen Brussel en Knok-
ke IS een autoweg gepland, de 
A l 1 Op 6 oktober van verleden 
jaar vroeg de minister van Open
bare Werken Defraigne het 
Vlaams Mimsterkomitee advies 
over een nieuw trace Eeklo-Zuid 
Maldegem dat afweek van hst 
ontwerpplan-gewestplan Het ad
vies was negatief Begin van dit 
jaar spreekt het Vlaams mimster
komitee zich (onder druk van de 
milieugroepen) ondubbelzinnig uit 
tegen het ganse trace Bij een vol
gend mimsterkomitee is minister 
Defraigne aanwezig Andere dan 
de door hem voorgestelde projek-
ten genieten er de voorkeur 
afwerking modernisenng en om
leiding van bestaande wegen ha
len het op nieuwe projekten Wat 
de A l 1 betreft worden de stand
punten nog eens herhaald het 
stuk E3-IVIaldegem is volledig 
overbodig Twijfel bestaat over 
de aanleg E3 naar de Ring rond 
Brussel Minister Defraigne gaat 
akkoord met deze stellingname 
maar wat later raakt bekend dat 
de heer minister het anders ziet 
en ook anders wil het trace Brus-
sel-E3 zal uitgevoerd worden Er 
komt een verbinding Antwerpen-
Zeekust een verbinding Aalter-
Maldegen een brug of tunnel aan 
het kanaal Gent-Terneuzen en de 
autoweg A-11 tot de E3 • 

REAKTIE 
Op 16 maart van dit jaar wordt 
te Zele het « anti A l 1 -front» opge-
ncht Zoals dat gaat zijn in zon 
front haast alle socio-kulturele or
ganisaties en leefmilieugroepen 
van de streek en van daarbuiten 
aangesloten in het totaal zon 70-

tal verenigingen De lijst groeit 
nog aan 
In de Wetstraat werden door tal 
van parlementairen (o a door 
kamerlid Valkeniers) vragen ge
steld De VU-parlementsleden 
hebben zich reeds van in den 
beginne radikaal tegen de aanleg 
van de weg gekant 

WAAROM ' 

De opiniepeiling die in dit land 
gehouden werd over de aanleg 
van A-wegen heeft uitgewezen 
dat Vlaanderen een grote behoef
te heeft aan dergelijke wegen De 
uitslag van deze peiling werd 
geruime tijd geheim gehouden en 
de Belgische betonkoningen wis
ten wel waarom 
In het geval van de A l 1 is het de 
bevolking zelf geweest die zich 
radikaal en haast unaniem verzet 
heeft tegen deze weg Het 
Vlaams mimsterkomitee heeft dat 
ingezien en heeft dan ook nega
tief gereageerd In Dendermonde, 
bv, IS men er van overtuigd dat 
ontsluiting niet noodzakelijk naar 
Brussel toe moet gebeuren maar 
dat zoiets evengoed of misschien 
nog beter naar Gent Antwerpen 
of Mechelen kan Wat Asse dat 
na de samenvoeging van gemeen
ten tot een vrij groot knooppunt 
zal uitgroeien, betreft wordt gewe
zen op het gevaar dat de grijpar
men van Brussel zich nog vaster 
in Vlaams-Brabant zullen vastzet
ten Hoeft op deze nagel nog te 
worden gehamerd"? 
Verder zal de A l 1 enkele landelij
ke rustige en mooie gemeenten 
onherroepelijk schenden Wij den
ken maar aan Relegem Kobbe-
gem Mollem Bollebeek Kroke-

gem, Mazenzele Weliswaar klei
ne maar daarom met minder 
waardige woongemeenschap
pen In deze streek zal het beton 
van de A l 1 ook onherroepelijk 
de belangnjke biotopen Kravaal-
velden te Mazenzele het Kartelo-
bos te Asse en Mollem en het 
Laarbeekbos te Zellik-Wemmel 
verwoesten 
Ondanks al het protest, al de par
lementaire arbeid verscheen in 
het Staatsblad van 23 maart een 
Koninklijk Besluit voor reservatie 
van gronden te Relegem, Zellik, 
Wemmei en Jette in afwachting 
van de onteigeningen in septem
ber Opmetingen werden reeds 
gedaan in het betwiste gebied 
Tegen al deze ongunstige berich
ten maakt het front een vaste 
vuist Regelmatig komt het Dage
lijks Bestuur samen en vergadert 
een Algemene Vergadenng Het 
was ook deze Algemene Verga
denng die besliste op zondagna
middag 20 juni om 15 u een 
betoging te organizeren te Lebbe-
ke Vanuit Asse en Dendermon
de de twee kernen op deze 
geplande weg, vertrekt de beto
ging naar Lebbeke toe 
Eens te meer blijkt dat deze rege-
nng Tindemans met haken en 
ogen aan mekaar hangt en de 
vraag kan gesteld worden of er 
nog een regeringsmeerderheid is 
om dit betwist wegenplan te blij
ven verdedigen De Vlaamse mi
nisters hebben reeds neen ge
zegd De vraag is of zij het zullen 
blijven doen als puntje bij paaltje 
komt 
Anti A l l - f r o n t sekretariaat Re
ne Van Lier, Kouterstraat 14, 
1702 Mollem - Tel 02/452 72 47. 
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LIMBURG 
DILSEN 

BESTUURSVERGADERING 
Het bestuur vergaderde op vrijdag 28 
mei II in cafe Heymans te Elen Ver
schillende punten werden besproken 
waaronder vooral onze nog steeds 
lopende ledenslag en de voorberei
ding van de a s gemeenteraadsverkie
zingen Tevens werd de datum van 
ons volgens afdelingsbal vastgesteld 
op 11 september e k We delen dit 
thans reeds mee ter intentie van de 

andere afdelingen met verzoek deze 
datum vrij te houden 
IJZERBEDEVAART 
De prijs voor onze bus naar Diksmui-
de werd vastgesteld op 200 fr voor 
volwassenen en 140 fr voor kinderen 
onder de 14 jaar Inschrijven bij Ge
rard Goyens Haagstraat 8 te Rotem-
Dilsen Tel 011-755168 
MAASGALM 

Ons afdelingsblad Maasgalm zal 
voortaan in gans onze gemeente wor
den verspreid op 4500 exemplaren 

KLINKER en 
ASFALTWERKEN 
ASFALTA P.V.B.A. 

JOZEF HEYLEN 
Bremstraat 10, EKSEL 
Tel. 011-73.51.68 

Keurige afwerking 
Vrijblijvende prijsopgave. 

11 JULI-HERDENKING 
Op zondag 11 juli a s vieren wij onze 
nationale feestdag Nadere gegevens 
volgen in een volgend nummer en via 
t Maasland 
PAMFLETTENAKTIE 
Het afdelingsbestuur verspreidde op 
zaterdag 5 juni jl 500 pamfletten te 
stokkem 

VERKIEZINGSFONDS 
Daar onze lijst voor de a s gemeente
raadsverkiezingen stilaan vaste vorm 
begint aan te nemen en de deelname 
stukken-van-mensen zal kosten doen 
WIJ een dringende oproep tot steun 
Deze kan overhandiad worden aan 
een der bestuursleden die U als 
bewijs een steunkaart zullen overhan
digen of overgeschreven worden op 
POR 000-0995348-31 tnv Enk van 
Mulders Steenweg 39, 3653 Leut met 
vermelding « verkiezingsfnds » VU Dil-
sen» waarna U eveneens een steun
kaart ontvangt 

RIEMST 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
De besturen van de VU-afdeling 
Riemst kwamen ter voorbereiding 
van de as gemeenteraadsverkiezin
gen samen op zondag 30 mei jl in 
Hove Malpertus in Herderen Onder 
voorzitterschap van G Konings en I 
Wauters werd een grondige bespre
king gewijd aan de lijstvorming en het 
programma Tenslotte gaf volksver
tegenwoordiger E Raskin een korte 

OOST-VLAANDEREN 
GENT-EEKLO (Arr) 

NAAR BRUSSEL KOLPORTAGE 
Geen enkel arrondissement in Vlaan
deren laat Brussel los Wij helpen er 
onze moedige Vlaamse vrienden Za
terdag, 12 juni IS de dag van ons 
arrondissement Aan alle afdelingen 
vragen we nogmaals zo talrijk moge
lijk aanwezig te zijn Jullie afgevaar
digde in de arrondissementsraad 
heeft zeker al de nodige richtlijnen 
gegeven We vertrekken allen m 
groep aan het Vlaams Huis Roeland 
te Gent met autobussen en perso
nenwagens en dit om 14 uur stipt 
Tot zaterdag 12 juni ' 

WAARSCHOOT 

ONZE VOORZITTER AAN DE EER 
Andnes Matthijs, rusteloos voorzitter 
van onze afdeling heeft met enige 
vnenden, een mooie dia-montage ge
maakt over « bloemen » 
Langs deze weg nodigen we alle 
Waarschootse en Meetjeslandse na
tionalisten uit het werk van Andries te 
komen bewonderen 
U wordt tevens vergast op lenteliede-
ren van het Sint-Lutgardiskoor, trom-
petsoli van Jons Clauws en massa
zang door U allen 

Dit alles op zaterdag 12 juni 1976 te 
19 u 45 in de parochiale feestzaal 

Op donderdag 17 juni 1976 te 
19 u 30 komt de gemeenteraad bij-

Op de agenda verkiezing van een 
schepen ter vervanging van wijlen 
Michael Roegiers 

Verder heeft onze fraktie punten op 
de agenda gebracht in verband met 
de bouwgronden en de sociale wo
ningbouw zodat een boeiende kon-
frontatie eens te meer kan verwacht 
worden Warm aanbevolen voor alle 
nieuwe kandidaat-mandatanssen 

DENDERMONDE (arr.) 

PRACHTWERK 
De VUJO IS op t ogenblik hier de 
motor van verschillende kolportages 
met het dossier Vlaanderen Te Wie-
ze werden in anderhalf uur 90 brochu
res verkocht en te Waasmunster ver
kocht een talrijke groep aangevuld 
met twee plaatselijke bestuursleden 
250 nummers In de onmiddellijke toe 
komst volgen nog akties te Dender-
monde Denderbelle, Buqgenhout De 
onginele namen waarop alles gebeurt 
maakt deze manifestaties nog positie
ver VUJO krijgt in ons arrondisse 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 
AALST 

Lange Zoutstr 30 29-33 36-38 
Tel 053/24060 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampmgartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - autos - go-carts - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

ment echt duidelijk zwier Deze jonge
ren verdienen dan ook alle steun 

NIEUWKERKEN-WAAS 

VLAAMSE FEESTDAGEN 
De Vlaamse feestdagen naderen 
snel Wie nog geen leeuwenvlag 
heeft kan er zich een aanschaffen 
voor de matige pnjs vaa 410 fr 
(prachtige nylonvlag van 1,5 x 1,5 m, 
raam of stokvlag zelfde prijsj dit bij 
Hilaire Govaert Heihoekstraat 72 
Nieuwkerken-W 

IJZERBEDEVAART 4 JULI 
Traditiegetrouw legt onze afdeling 
een busreis in naar de IJzervlakte 
(reeds de 10de maal) met daarna een 
bezoek aan de kust (Oostende) s 
avonds houden wij halt te Gent 
Prijs 170 fr jeugdgroepen en gepen
sioneerden slechts 150 fr 
Vertrek op het Dorpsplein te 7 u, 
thuiskomst verzekerd om 23 u 
Inschrijven bij alle bestuursleden van 
de A Verbruggenknng en Volksunie-
afdeling 

Bednjfsorganisatie en informatica 
voor Limburg part-time gastdocenten 
gevraagd gedurende het schooljaar 
Aanbiedingen bij Jaak Indekeu Grot
straat 18 3570 Peer N69 

Alleenstaande woning te huur Living 
keuken garage berging 3 slaap
kamers badkamer centrale verwar
ming , tel 052/3001 05 N70 

Men vraagt 
Vertrouwenspersoon voor vertegen
woordiging in «fantasie "-juwelen Vrij 
van militaire dienst 
Kandidaten voor vakantie-job juli au
gustus september voor hulp in ver-
pleegdienst bejaardentehuis - mini
mumleeftijd 18 jaar 
Te bevragen via Kamerlid Willy Kuij-
pers Swertmolenstraat 23 3020 He
rent tel 016/229642 

Gehuwde vrouw 40 jaar wenst part-ti
me job als verkoopster of iets derge
lijks Omgeving Dendermonde Aalst, 
Wetteren Zele Kontakt via Herman 
Van Den Abbeele, Losweg 11 
Schoonaarde Tel 052/423549 

LIMBURGS 
U N VERS 

C 
TAIR 

ENTRUM 
Volgende vacature wordt opengesteld 

TECHNICUS-MECHANICA 
Houders van een diploma van hoger secundair tech
nisch onderwijs — richting mechanica of electro-me-
chanica — kunnen hiervoor solliciteren De aanstelling 
gebeurt in de graad van technicus Geslaagde kandida
ten worden opgenomen in een algemene wervingsre
serve voor de graad van technicus 
Algemene voorwaarden 
— Belg zijn, 
— voldaan hebben aan de militieverplichtingen, 
— houder zijn van een bewijs van goed zedelijk 
gedrag, 
— de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 
Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending 
uiterlijk op 15 juli 1976 op de post afgegeven, en gea
dresseerd worden aan de Vaste Secretaris van het 
Limburgs Universitair Centrum, Universitaire Campus, 
3610 Diepenbeek, en dienen aan de hand van een op 
dit adres aan te vragen sollicitatieformulier en met toe
voeging van een gelegaliseerd afschrift van diploma of 
attest waaruit blijkt dat de homologatie is aangevraagd 
en van een bewijs van goed zedelijk gedrag voorgedra
gen te worden De kandidaten die aan de gestelde 
voorwaarden voldoen zullen worden opgeroepen voor 
selectie 

uiteenzetting over de huidige politieke 
toestand 

GULDENSPORENFEEST 
De traditionele Guldensporenvienng 

van Z -O -Limburg heeft dit jaar plaats 
op vrijdag 9 juli Lokaal Hove Malper
tus te Herderen De kaderleden en 
mandatanssen zullen nog persoonlijk 
worden uitgenodigd 

HOE EEN VLAAMS BURGEMEESTER 
IN 1933 AFGESTELD WERD 

Verschillende lezers deden ons al opmerken waarom WIJ met een 
keer een verhaal zou brengen van de afzetting van burgemeester 
Jozef De Lille (geb 1896) van Maldegem in 1933 Nols mag als burge
meester aanblijven hoewel hij de wet overtreedt Jozef De Lille werd 
afgesteld omdat hij bij zijn aanstelling tot burgemeester in een feest
rede gehouden op 19 november 1933, het militarisme had gehekeld 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog had hij ook principieel geweigerd 
dienst te nemen in het leger omdat hij tegen de oorlog was Hij was 
toen naar Nederland gevlucht 

Onlangs viel de redaktie een merkwaardige publikatie (39 biz) in de 
hand die in oktober 1938 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
onder de Maldegemse bevolking verspreid werd Daarin verhaalt 
Jozef De Lille de geschiedenis van het Ontstaan van de Knsten 
Vlaamse Volkspartij De in 1933 afgezette burgemeester nep in dat 
geschrift de bevolking op om aan zijn partij opnieuw de volstrekte 
meerderheid te bezorgen Die meerderheid had hij al in 1932 verwor
ven maar de toenmalige dienstdoende katolieke burgemeester en 
volksvertegenwoordiger De Cuelenaere had in Brussel kunnen beko
men dat zijn politieke tegenstrever uit zijn burgemeesterszetel gezet 
werd Het « aandenkboek» brengt die hele geschiedenis in hennne-
nng Jozef De Lille was op 26 mei 1929 met 12 907 stemmen verko
zen tot plaatsvervangend volksvertegenwoordiger Op 27 november 
1932 kwam hij samen met Hendnk Elias op in het arrondissement 
Gent-Eekio en werd met 15254 kopstemmen en 7281 voorkeurstem
men tot volksvertegenwoordiger gekozen Een maand voordien had 
hij deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen te Maldegem 
Met zijn Daensistisch gerichte partij de Knstelijke Vlaamse Volkspar
tij, had hij de zogenaamde oud-katolieken verslagen met zeven zetels 
tegen zes De liberalen behaalden geen zetel 
Eerst had de verslagen burgemeester De Cuelenaere geprobeerd de 
verkiezingen te doen nietig verklaren, omdat Jozef De Lille in zijn 
blad 't Getrouwe Maldegem geschreven had dat De Cuelenaere in 
de kiesstnjd 100 kiezers zou hebben omgekocht Op 13 oktober 
1933, meer dan een jaar na de verkiezingen, werd De Lille tot burge
meester benoemd Bij de inhaling waren er meer dan 20 000 mensen 
naar Maldegem getrokken om de overwinning te vieren Tijdens die 
viering die plaatshad op 19 november 1933, verklaarde Jozef De Lille 
het volgende 

« Het gaat bij mij met samen woningen te bouwen voor den werkman 
en kanonnen te betalen om ze kapot te schieten Kinderen te koopen 
en teder op te kweeken en ze daarna te werpen in den muil van den 
oorlog Het gaat bij mij met samen chnsten te zijn en moedwillig men-
schen dood te schieten Het gaat bij mij met samen, zijn volk lief te 
hebben en een ander op kommando te haten Hoezoo i Ik zou als bur
gemeester de voosheid de slechtheid daarvan met mogen aantoon-
en ' Des te meer omdat ik burgemeester ben moet ik het doen Niet 
alleen als vader van mijn eigen zoontjes maar als de burgervader 
van een heele gemeente» Ongeveer een maand later zaterdagmid
dag voor Kerstmis werd langs de radio bekendgemaakt dat burge
meester De Lille afgezet was « om zijn rede voor de vrede » Geduren
de verschillende maanden leefde Maldegem in staat van beleg De 
dag zelf werd de gemeente door vier njkswachtbngades bezet Op^ 
korte tijd werden er 1 500 processen opgemaakt De gemeenteraads' 
zittingen werden met gesloten deuren gehouden Gewapende gen
darmes hielden de wacht in de zaal Zo trad in 1933 een katolieke 
regering op tegen een Vlaamse burgemeester die het vredesideaal in 
zijn blazoen geschreven had 

Jonge man met diploma bouwkundig 
tekenaar A2 zoekt passende betrel^ 
king in de streek van Aalst 
Jonge man, vnj van legerdienst, licen

tiaat germaanse 25 jaar zoekt werk 
als vertaler in de streek van Aalst-
Brussel-Gent Kontakt opnemen met 
Jan Caudron Tel 053/704064 N71 
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JUNI 
11 

13 

21 

25 
26 

JULI 
4 

Oostende : Te 20 u 30 politiek kolleke met de volledige frak-
tie in het lokaal 
Diksmuide : Vergadering van de arrondissementsraad Oost
ende - Veume - Diksmuide om 9 u 30 in aanwezigheid van 
Volksvertegenwoordiger Paul Peeters, algemeen sekretans 
Izegem Kolportage met -Dossier Vlaanderen- Bijeenkomst 
om 10 u in het Vlaams Huis, Grote Markt 
Diksmuide Te 20 u 30 Vergadenng van het arr bestuur met 
de mandatarissen van Kamer en Provincie 
Oostende : Gemeenteraad vanaf 19 u 
Izegem- Wandeling naar de «Broeken- van Zarren-Werken, 
olv Enk Vandewalle Vertrek om 13 u 30 aan het Vlaams 
Huis Organisatie Wandelklub Vlaams Huis 

Izegem- 7e jaarlijkse voettocht Izegem-Diksmuide naar de 
IJzerbedevaart Vertrek om 4 uur 's morgens aan het Vlaams 
HUIS Schrijf tijdig in Pnjs 40 fr 
Diksmuide: Guldensporenvienng met Frans Van der Eist 

WEST-VLAANDEREN 

7e ZEEZANGFEEST en GULDENSPORENVIERING 
Te Oostende, in de koncertzaal van het Kursaal, op vrijdag 9 juli 76 
om 20 30 uur 

MOTTO DE GROOTE STOORINGE 
Een machtige evokatieve Vlaamse show met onder meer zang, dans, 
vendelzwaaiers, diamontage enzomeer 
100 uitvo^ders 
Tekst Antoon van Wilderode, St-Niklaas 
Muzikale aanpassing Fernand Van Durme, Antwerpen 
Klank Artec, Kuurne 
Kunstgroepen «De Kornet» uit Kortrijk, «'t Phadt» uit Brugge 
Stemmen Rita Lommee, Mia Pieters, Ben Maelbrancke, Frank van 
den Berghe, Remi van Duyn 
Gesonons^erde Projektie Fernand Callebert Roeselare 
Feestredenaar- Daniel Merlevede 
Algemene regie: Remi van Duyn. 
Produktie Komitee «100 jaar Vlaamse Studentenbeweging » 
Toegangskaarten 100 en 200 frank 
INRICHTING Algemeen Zangvertxind West-Vlaanderen 
met medewerking van VTB-VAB 
in samenwerking met het 11-Julikomitee Oostende, het Noordstar-
fonds V Z W Gent 
onder de auspiciën van het Provinciaal Bestuur van West-Vlaande
ren en het stadsbestuur van Oostende 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

BETROUWBAAR VOOR « GROTE REIZEN » 

OOST-AFRIKA 
Nederlandstalige reisleiding' 

9 tot 25 juli 
1 week safari -l- 1 week strandvakantie 
Reissom per persoon 48520 fr 

THAILAND (rondreizen) 

Nederlandstalige reisleiding i 
Herhaling van onze suksesreizen i 
Vertrekdata en reiskosten 
(op bazis van minimum 15 personen) 
11 /7 tot 30/7 (18 dagen) 42 600 fr 
30/10 tot 16/11 (18 dagen) 41 850 fr 
19/12 tot 2/1 (16 dagen) 40650 fr 

MALEISIË, BORNEO, NOORD-
INDONESIE EN SINGAPORE 
Vertrekdata 
12 tot 30 augustus - reisleiding Lode Nusselein, die ter plaatse de 
reis voort)ereidde 
7 tot 25 oktober 
Reissom 60430 fr 

Vraag onze speciale folders i 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St-Jakobsmarkt 45, 2000 Antwerpen, tel 031/31 7680 
Vergunning nr 1185 - kat A 

Kantoren te Aalst Brugge, Brussel, Genk, Gent Hasselt Kortrijk, Leu
ven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vil
voorde 
Lidmaatschap vereist 

OOSTENDE 

IN MEMORIAM VEERL£ VAN SYNGHEL 
Daags na Hemelvaart bereikte 
ons de kilkoude mare dat ook 
Veerie Van Synghel, na een on
barmhartig kort leed, hemelwaarts 
was Veerie was nog maar pas 25 
jaar geworden doch had inmid
dels een zeer grote bekendheid 
en vooral geliefdheid verworven 
Afgezien van de tainjke jeugdver
enigingen waarin zij volgens haar 
karakter geen passieve rol speel
de, was ZIJ een voortreffelijke pro
pagandiste van de Volksunie zul
ke ouders, zulke dochter Al van 
prille jeugd ging zij tot het einde 
toe mee op plaktocht verzorgde 
de propagandisten met koffie, en 
klauterde onverschrokken zelf de 
ladders op i Zij droeg trouwens 
onze idealen bij andersdenkenden 
op een zeer taktvolle wijze uit 
doch ook met merkwaardige 
standvastigheid — Enige jaren 
was ZIJ bestuurslid van de afdeling 
Oostende-Centrum, waar nu haar 
broer Bart de funktie VUJO ver
zorgt — ZIJ was de dochter van 
Toon en Marlies Van Synghel, wel

ke eerstgenoemde jarenlang 
OVD-voorzitter was (en nog arr 
bestuurslid) en mede aan de basis 
lag van de ongemene opgang van 
onze partij in het franskiljonse 
Oostende en heel het arrondisse
ment 
Afgezien van haar VU-aktiviteiten 
was Veerie getooid met een njk 
karakter, haar leven werd gedra
gen door een entoesiaste liefde 
voor mensen en dingen, wat haar 
weergaloos dienstvaardig en ook 
taktvol maakte, met biezondere 
voorliefde voor kinderen Op 2 
juni werd haar in de dekanale 
kerk vorstelijk uitgeleide gedaan, 
door een schare vnenden en ver
wanten, waarvan velen hun tra
nen met konden bedwingen 
Het partijbestuur, waarvan Toon 
deel uitmaakt was vertegen
woordigd door de kamerleden 
Paul Peeters en Frans Baert, sena
tor Persijn en ook door Rom 
Decraen — Daarbuiten talrijke an
dere kamerleden, senatoren, pro
vincieraadsleden, de fraktie en 

KOO, burgemeester Inghelram, 
schepenen Huyghebaert en La-
gast en nog velen die in de opsom
ming wel vergeten werden 
Onderpastoor Doom celebreerde 
en prees de overledene vooral als 
jeugdleidster De afscheidsrede 
werd gehouden door Jef Nagels, 
die hulde bracht aan haar kwalitei
ten, inzet Vlaamse overtuiging en 
haar kristelijk ideaal 

Een vrachtwagen vol bloemen, 
waarvan Veerie zo hield, groe
peerde de taInjke kransen (o a 
van het Partijbestuur, de VU-dien-
sten, de vijf Oostendse afdelingen, 
de VU-frakties ) en bloemtuilen 
die officieel en vooral ook spon
taan de geliefde dode naar haar 
laatste rustplaats geleidden 
Voor de erg zwaar getroffen ou
ders en broers komt nu een harde 
tijd onze innige deelneming en 
simpathie moge deze verlichten 
Mogen zij beseffen dat hun voor
beeld ten slotte oorzaak geweest 
IS van Veerles glanzend leven 

OOSTENDE (arr.) 

BELANGRIJK BERICHT 
De voor 19 juni voorziene deelne
ming aan de voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen te Brus
sel, werd op verzoek van onze Brus
selse vrienden verdaagd naar een 
datum in augustus 

OOSTENDE-(stad) 

GEMEENTERAAD 
De jongste gemeenteraad werd aan
zienlijk ingekort door een aantal jonge
ren dat terecht protesteren kwam 
over het schamel jeugdlokalenbeleid 
van ons beroemd kollege Piers, die 
met van zulke dingen houdt moest de 
vergadenng schorsen, zodat hij op 
tijd kon komen in de nachtelijke paar
denrennen Onze fraktie keurde de 
kontrakten voor de snelboot naar Lon
den goed, ofschoon K Lambert zich 
in afspraak onthield om te kunnen wij
zen op de zonderlinge « hoogdnngend-
heid » waarmee alles moest gebeuren 
en om te kunnen wijzen op de nood
zaak te zorgen voor personeel dat 
zou wegvallen bij de RMT — Ook 
Vansteenkiste en Vandemeulebrou-
cke, welke laatste ook interpelleerde, 
kwamen tussenbeide Inzake het 
zwembad inmiddels geopend legde 
fraktieleider Nagels nogmaals de prin-
cipesverklanng af, dat de VU er bij 
blijft dat men voor het prestigebad 
eerst hadden moeten denken aan vijf 
goedkopere wijkbladen ipv een 
kwart miljard te besteden aan de eer 
en glorie van Piers-Felix Niettemin zal 
de fraktie, nu het zo is zich inspannen 
om het bad minstens rendabel te 
maken 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Ons dagelijks bestuur is volop bezig 
met de lijst De CVP traditiegetrouw, 
schakelt de priesters weer in, organi-
zeert betogingen in parochiehuizen 
en kloosters en speelt haar bekende 
spelletjes weer Opkomst op haar ver-
gadenngen blijkt evenwel langs de 
zeer magere kant zoals Piers zelf 
toegaf — Hoe ook in onze partij heeft 
elk lid demokratisch het recht om kan
didaat te zijn We hopen dan ook dat 
velen zich zullen melden daarom 
werd aan allen via «Westgalm» een 
speciaal formulier bezorgd 

OOSTENDÊ-VEURNE-
DIKSMUIDE (arr.) 

Arr Raadsvergadenng 
Op zondag 13 juni vergadert onze 
raad in het Vlaams Huis te Diksmuide, 
wellicht de laatste maal voor de ver
kiezingen tenzij Op deze vergade
ring zal onze nieuwe nationale sekre
tans Paul Peeters het woord voeren 
en vooral met ons komen kennisma

ken — Wij hopen dan ook dat met 
alleen velen, doch allen op post zullen 
zijn Begin 930 u 
LEDENSLAG 
Einde juni is deze definitief voorbij — 
De laatste loodjes wegen het 
zwaarst Daarom nog een korte 
doch harde inspanning breng op 13 
juni uw nieuwe oogst binnen i Inmid
dels werkte Koksijde zich op naar de 
tweede plaats, voor Mariakerke 

KOKSIJDE 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Op 10 oktober hebben nieuwe ge
meenteverkiezingen plaats Hebt U 
eventueel suggesties te doen, gelieve 
ze mee te delen aan een bestuurslid 
ofwel aan de Voorzitster, Mevrouw 
Van Eecke, Meridiaanlaan 11 
NIEUWE AFDELING 
Gefeliciteerd met de nieuwe afdeling 
Wensen het bestuur veel werklust en 
sukses toe 
Gezien de CVP en PVV de fusie met 
Koksijde toch hebben bekokstoofd, 
zijn de Oostduinkerkenaars van harte 
welkom in onze gemeente en hopen 
op een goede samenwerking 
JEUGDPRIJSKAMP 
Mogen wij onze VU-jongeren (tot 14 
jaar) sensibilizeren voor al wat ver
band houdt met de natuur '> 
Doe mee aan de bloemenpnjskamp 
Formulieren te bekomen bij C Van 
Louwe, Reigersnest, Pnns Boudewijn-
laan 31, en in te leveren voor 16 juni 

OOSTDUINKERKE 

EINDELIJK ONZE EIGEN AFDELING 
Op 28 mei werd in de zaal Gudrun 
onze eigen afdeling opgencht Voor 
de funktieverdeling hield senator Gui
de Van In een geestdriftige toe
spraak, die de aanwezigen in form 
bracht — Toespraken werden even
eens gehouden door Achiel Godens 
(die lange jaren in onze gemeente de 
vlag alleen moest dragen, en wie 
oprechte hulde toekomt) de nieuwe 
afd sekretans, door volksvertegenw 
Em Vansteenkiste, door de voorz O 
Huyghebaert, sekr J Nagels en met 
in het minst bracht de voorzitter 
Frans Vandaele (uit Nieuwpoort 
waartoe we vroeger behoorden), een 
zeer simpatieke afscheidsgroet Aan
wezig waren ook mevr Lootens, M 
Neyns van AB en kant gevolm Huyg-
he, met alle bestuursleden van Koksij
de i 

Ziehier de samenstelling Voorzitter 
Fernand Vandenberghe, Sekretans 
Achiel Godens, penmngm Mevr Hil-
de Ramman, Propaganda Luk Van-
wassenhove, Orgamzatie Palmer 
Ruysschaert, Vujoen FVV Nancy 
Dewulf, Ondervoorzitter E Clauw 
WIJ wensen onze vrienden en de nieu
we afdeling veel sukses toe 

KORTRIJK 

Vrijdag 18 juni 1976 vanaf 20 uur 
wordt een spetterende avond inge
richt ter gelegenheid van de herope
ning van het Vlaams Huis 1302 Burg 
Reynaertstraat 9, Kortrijk 
Kris en Werner nodigen iedereen har-
teliik uit 

IZEGEM 

KOLPORTAGE 
Op zondag 13 juni kolporteren wij op 
een aantal wijken met het «Dossier 
Vlaanderen» Wij doen een beroep 
op alle bestuursleden, mandatarissen, 
andere medewerkers en zoveel moge
lijk kandidaten voor de gemeente
raadsverkiezingen om aan deze kol
portage deel te nemen Bijeenkomst 
om 10 u stipt in het Vlaams Huis 
Wees tijdig zodat u met op de foto 
ontbreekt Daarna om 12 u in het 
Vlaams Huis inzage en verkoop van 
brochures van de VU over de Vlaam
se Beweging in het algemeen 
HULP 

Hulp in de verkiezingsstrijd kunnen 
WIJ natuurlijk altijd gebruiken Geef nu 
al je naam op aan Joris Verbeke Kre
kelstraat 33 (tel 304808), ofwel aan 
Enk Vandewalle, H Dunantstraat 11 
(tel 302670), ofwel aan Geert Bour
geois, de Pelichystraat 25 (tel 
305287) WIJ kunnen Uw hulp gebrui
ken voor kolportages, voor het bus
sen van pamfletten, voor het plakken, 
voor het schrijven van adressen, 
e d m Zeg erbij wat U kan of wenst te 
doen 

VU-KIESFONDS 
Verliest U ons kiesfonds met uit het 
oog Nu al kan U onze kiesstnjd 
financieel steunen Schrijf een bedrag 
over op rekening 465-0134301 -85 van 
Volksunie Izegem, met de vermelding 
« Kiesfonds » Bedenk dat wij een par
tij zijn zonder machtige financiële mid
delen, zonder grote financiële instel
lingen of organisaties die ons steunen 
Met Uw hulp doen wij het alleen 
SOLDATENDIENST VUJO-VU 

Zoals we vroeger al schreven is onze 
soldatendienst gestart voor miliciens 
uit Izegem en Kachtem Een eerste 
groep miliciens die met dagelijks naar 
huis komen, kregen al een en ander 
toegestuurd De eerste reakties zijn 
onverdeeld gunstig Wij zijn voor de-
centralizatie Daarom moet met altijd 
alles door dezelfden gebeuren Wij 
zoeken nog iemand die de miliciena-
dressen kan helpen inzamelen en 
iemand die kan helpen met korrespon-
dentiewerk En welke WIJ-lezer wil 
elke week zijn nummer of een ander 
weekblad, na lektuur doorsturen aan 
een milicien •? Neem kontakt op met 
Enk Vandewalle, H Dunantstraat 11 
(tel 302670) 

WIJ 16 10 JUNI 1976 



socwM Lelden 

MENSEN IN HET BEDRIJF 
De beroepsarbeid is voor de meesten van ons 
een belangrijk onderdeel van onze dag. Dat is 
zo voor de kleine zelfstandige, die soms heel 
vroeg reeds aan het werk gaat en daarmee 
slechts laat ophoudt. Dat is zo voor de eige
naar van een klein bedrijf, die met de zorg om 
de goede gang en de rentabiliteit van de zaak 
opstaat en er ook mee gaat slapen. Dat is zo 
voor de direkteur-generaal van een groot 
bedrijf, dat is zo voor de beoefenaar van een 
vrij beroep, dat is zo voor de vrouv\/ die geen 
beroep buitenshuis uitoefent en thuis de dui
zend en één zaken van een huishouden te 
beredderen heeft Dat is nog veel meer het 
geval voor de buitenshuis-werkende vrouw die. 

alle emancipatie ten spijt, toch nog in belangrij
ke mate voor het huishouden in te staan heeft. 
En dat is ten slotte ook zo voor de werknemer 
onder dienstkontrakt. Voor allen betekent de 
beroepsarbeid het voornaamste punt van hun 
gewone weekdag. 
Voor de werknemer onder dienstkontrakt gaat 
er misschien minder zorg om het bedrijf mee 
gemoeid Maar anderzijds is er voor hem of 
haar het niet te verwaarlozen aspekt dat het 
grootste deel van de dag doorgebracht wordt 
onder het gezag van derden. Dat kan meeval
len, dat kan tegenvallen. Sommige kaderleden 
zijn tegen hun taak opgewassen, anderen niet. 
Sommigen weten hoe men gezag uitoefent zon-
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der voortdurend de persoonlijkheid en de waar
digheid van de ondergeschikten te kwetsen. 
Anderen weten dat niet en zijn voor hun perso
neel een voortdurende bron van ergernis of 
nog meer. 
Aan die plaats van werklieden en bedienden in 
het bedrijf wordt sinds vele jaren gedokterd. 
De meesten zijn het er inderdaad sinds lang 
over eens dat de huidige toestand niet houd
baar IS. Het statuut van werknemer, zowel in 
de kleinere als in de grotere ondernemingen, is 
steeds minder verenigbaar met de hogere 
graad van scholing en met de grotere bewust
zijnsgraad van een nog groeiend aantal werk
nemers. Deze vaststelling kan men vandaag 
zelfs in eerder konservatieve kringen horen 
maken. Het is al lang geen revolutionaire taal 
meer. 
Over de plaats van de werknemer in het bedrijfs
leven wordt veel gepraat en er wordt veel 
over geschreven. De inspraak van de arbeider 
en de bediende is het onderwerp van veel 
gesprekken, debatten, artikelen en boeken. 
Maar of er werkelijk iets aan gedaan wordt? 
Of er enige vooruitgang gemaakt wordt ? We 
durven het betwijfelen. Er verandert inderdaad 
zo weinig. 
Men is zich nochtans, zoals gezegd, van de 
onhoudbaarheid van de huidige toestand goed 
bewust en dit in de hoogste financiële kringen 
van het land. Dat bleek nogmaals zeer duidelijk 
uit een toespraak van de h. Jacques Solvay tij
dens de jongste jaarlijkse algemene vergade
ring van de Federatie der Chemische Nijver
heid. De h. Solvay was tot voor kort voorzitter 
van deze Federatie en nu ere-voorzitter Hij is 
beheerder van belangrijke vennootschappen 
en o.a. president van Solvay en Cie. Een belang
rijk deel van bedoelde toespraak wijdde de h. 
Solvay aan het probleem van de werknemers
participatie en aan de noodzakelijkheid het kli
maat in de ondernemingen te verbeteren. Zelfs 
als men van oordeel is dat de h. Solvay doekjes 
voor het bloeden trachtte uit te delen — onder
getekende is zulks inderdaad van oordeel — 
wijzen zijn woorden er toch duidelijk op dat de 
hoogste financiële kringen in het land het pro
bleem niet meer kunnen ontwijken. 
Hoe deze problematiek zich zal ontwikkelen, 
valt op dit ogenblik moeilijk te zeggen. Het is 
inderdaad geen eenvoudige zaak. Terwijl men 
praat, moeten de maChines blijven draaien. Ide-
ologisch-getinte experimenten kunnen best 
achterwege blijven. Daarenboven moet men 
de vergissing vermijden die er in bestaat te den
ken dat meer macht voor de syndikaten nood
zakelijkerwijze ook meer macht voor de werk
nemers moet betekenen. Ten slotte zal het 
nieuw statuut van de werknemer tot stand 
moeten komen in samenspraak met de wereld 
van het kapitaal, ook al zou deze samenspraak 
op sommige ogenblikken eerder de vorm aan
nemen van een slaande ruzie. 
Iedereen van ons moet met die vraagstukken 
bezig zijn. De plaats van de mensen in het 
bedrijf, om het even op welk niveau en om het 
even in welke funktie, is en blijft een delikate 
want menselijke aangelegenheid. In elk geval is 
het een zaak die ons allemaal aangaat wat 
men er in «hogere kringen- ook moge over 
denken. Wij zijn er allemaal bij betrokken. Wij 
moeten er voor zorgen dat dit menselijk pro
bleem ook een menselijke oplossing krijgt I 

Willy Cobbaut 
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ZIEKTEVERZEKERING TIJDENS VAKANTIE IN 
HET BUITENLAND 

Ziek worden of het slachtoffer zijn van een ongeval 
kan ook tijdens de vakantie In het buitenland. Wat 
de ziekteverzekering hiervoor voorzien heeft, vindt 
U hieronder. Deze rubriek vervangt nr I AB/08. 

Wie kan van deze regeling genieten ? 

J a : arbeiders, bedienden, mijnwerkers, personeel 
overheidsdiensten, bezoldigde leden van de geeste
lijkheid, beroepsrenners, evenals de gepensioneer
den en de weduwen van deze sektoren. Daaren
boven : studenten hoger onderwijs en hun wedu
wen. En eveneens: de wezen en de personen ten 
laste van alle hiervoor opgesomde kategorieën. 
Neen: 1 e zelfstandigen, gehandikapten, leden van 
kloostergemeenschappen die met zelfstandigen ge
lijkgesteld zijn en de nog niet beschermde perso
nen ; 2e Personen die naar het buitenland gaan om 
er zich te laten verzorgen, omdat voor deze katego-
rie andere formaliteiten gelden. 

Voor welke landen geldt deze regeling ? 

De hier bedoelde regeling geldt voor vakantieverblij
ven in de EEG-lidstaten (Denemarken, West-Duits
land, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-lerland, 
Ierland, Italië, Luxemburg en Nederland) en daarbui

ten voor Algerije, Griekenland, Joegoslavië, Marok
ko, Portugal, Spanje en Turkije. 
Noteer ook dat de hier bedoelde regeling in begin
sel slechts van toepassing is indien de gerechtigde 
EEG-onderdaan Is, staatsloze of vluchteling. De 
nationaliteit van de personen ten laste heeft geen 
belang. 
Voor een vakantie-verblijf buiten de hierboven 
opgesomde, geldt dus geen regeling. Dat wil zeg
gen dat de gemaakte kosten niet door het zieken
fonds worden terugbetaald, behalve bij dringende 
opneming in een ziekenhuis. Noteer dat er alleen 
tussenkomst is op grond van betaalde rekeningen 
en volgens de Belgische tarieven. 

Wat moet een begunstigde doen ? 

Vooraleer te vertrekken — en liefst 15 dagen bij 
voorbaat — vragen zij aan hun ziekenfonds een for
mulier; vermeld in de aanvraag vakantie-land(en), 
periode en uw stamnumuer. Vertrekkend van dit 
formulier start in het vakantieland een procedure 
die niet voor alle landen dezelfde is. Het zieken
fonds zal u graag de nodige inlichtingen verstrek
ken. Zoniet kan men zich wenden tot het prov. 
sekretariaat OCDNV, p/a Bosstraat 2, 9391 Baar-
degem. Cw 
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Een lezersbrief 

BEJAARDEN IN ONZE 
GEMEENTE 

Naar aanleiding van dit artikel ben ik zo 
vrij enkele nabeschouwingen te geven, 
daar ik vond dat dit nogal onvolledig was. 
«... Neen, niet om een verkiesbare plaats 
te krijgen op de li jst..» En waarom niet ? 

Oudere mensen met zoveel levenserva
ringen zouden in het geheel niet misstaan 
^n een gemeenteraad. Zeker niet wan
neer ze praktisch hun hele leven in die 
gemeente gewoond hebben. Vele hebben 
een uitgebreide vriendenkring van waar
uit ze geliefd en enkele zelfs gewaar
deerd worden. Zij juist weten, beter dan 
jongeren, wat er ontbreekt in hun gemeen
te, zij kunnen over Ouderlingenbijstand» 
praten. Zij weten dat er mankeert of wat 
er kan verbeterd worden. 

Ons parlementair bestel bestaat toch ook 
uit kamer en senaat Senaat de raad der 
oude wijzen die met hun ouderdomserva-
ringen een laatste zegen geven aan elk 
ontwerp of voorstel. 

Het spreekt vanzelf dat onze bejaarden 
zo lang mogelijk hun zelfstandigheid moe
ten kunnen bewaren. Daarom mag het 
plaatsen in een tehuis enkel als noodop
lossing gebruikt worden. Te vele kinderen 
plaatsen hun ouders te snel in een home, 
om hen dan sporadisch te gaan bezoe
ken. Ze worden dan overgeleverd aan de 
zorgen van vreemden, soms idealisten die 
het goed menen, die steeds moeilijkheden 
ondervinden, vooral bij eerste kontakten 
of ziekten, en die de mens persoonlijk niet 
kennen. 

Zolang onze bejaarden thuis zijn mag een 
' bestendige kontrole niet ontbreken. Deze 

kontrole zou kunnen gecentraliseerd en 
gekontroleerd worden door de wijkraden 
en uitgevoerd door de vele vrouwen die 
momenteel stempelen. Uiteraard zijn niet 
alle stempelaars hiervoor geschikt, maar 
de RVA zou kunnen instaan voor een 
degelijke keuze. Zou het niet mooi zijn dat 
een aantal mensen dagelijks enkele be
jaarden gaan helpen, belangeloos zonder 
extra vergoeding ? 

Het zou onaanvaardbaar zijn om de 
bejaarden samen te stoppen in één wijk. 
Daar zitten ze tegen elkaar op te kijken, 
hun leed te vertellen en af te tellen wie er 
vandaag sterft en wie nu wel de volgende 
mag zijn. Deze gang van zaken komt 
natuurlijk ook voor in de tehuizen. De 
gemeenten, die over het algemeen over 
een aantal huizen beschikt, zou deze kun
nen ter beschikking stellen van be
jaarden, en dit tegen matige prijzen, die 
eventueel aangepast zijn aan het persoon
lijk pensioen. Deze huizen liggen ver
spreid zodat de vorming van getto's uitge
sloten is. 

Ook de uitbouw van ontspanningslokalen 
is dringend noodzakelijk. Minstens één 
per wijk. In deze lokalen zou alles ter 

"beschikking moeten zijn wat deze men
sen kan amuseren. En waarom ook geen 
douches installeren waarvan de be
jaarden kunnen gebruik maken, eventueel 
gratis. Laat deze mensen voorts hun 
eigen plan trekken, er zijn steeds wel 
enkele kranige oudjes die voor de opruim-
dienst kunnen instaan. Het grote onder
houd is voor rekening van de gemeente. 

Wat zou de Volksunie denken indien een 
bepaald percentage van de verkiezingsuit
gaven zou gebruikt worden om deze men
sen daadwerkelijk te helpen door o.a. een 
telefoon te bezorgen, een zetel, een nieu
we kachel, een poetsdienst Wat de tele
foon betreft zou men uiteraard ook moe
ten instaan voor een gedeeltelijke bijpas
sing van onkosten die zich maandelijks 
voordoen. Zou een «peterschap» hier 
geen oplossing zijn. 

Er wordt, zeker in een verkiezingsperiode, 
gelachen met de partijen die de be
jaarden een dag «vakantie» aanbieden. 
Waarom zou de Volksunie deze mensen 
niet blijvend kunnen helpen met bovenge
noemde zaken? En dit niet alleen voor 
mensen met een VU-partijkaart I 
Deze enkele beschouwingen naar aanlei
ding van het artikel «Bejaarden in onze 
gemeente » geef ik U ter aanvulling. Hope
lijk draagt het bij tot een vervollediging 
van onze « bejaardenpolitiek ». 

K.P., Antwerpen 
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EEN OVERBEVOLKT CANNES VIERT DE 
TRIOMF VAN DE GEVESTIGDE WAARDEN 

CANNES 76 
De meest imposante fi lmkermis van het jaar, < Ie festival internatio
nal » zoals het heet, heeft zich met zijn 29ste uitgave werkeli jk over
troffen... in kwantitatieve z i n : 30.000 kijk- en kooplustigen verdron
gen zich dagelijks voor de toegangen van de ruim 25 kijkruimtes (15 
«normale» bioskopen en een 10-tal gelegenheidszalen). Het rezul-
taat laat zich niet moeilijk raden : meestal was er heibel om een fi lm 
te zien, een sterk opgevoerde politiemacht moest de dreigende mas
sa in juiste banen leiden en laatkomers gewoon de toegang versper
ren. Hier en daar sneuvelde een deur. De organizatoren verontschul
digden zich dagelijks in de informatieblaadjes en beloofden pas 
voor 1980 een betere infrastruktuur. De ironie van de toestand is wel 
dat de filmliefhebber, op zoek naar nieuwe gelulden in de kinema, er 
dit jaar wel bekaaid uit kwam: Cannes 76 toonde een fi lmindustrie 
die zich méér dan ooit nestelt in het (financieel) zekere effektieven. 
Van enige originaliteit was er dit jaar geen sprake, ondanks het feit 
dat de officiële setektie zeer internationaal getint was en heel wat 
onbekende filmlanden aan bod liet komen. Dat uiteindelijk een Ameri
kaanse fi lm, Taxidriver van Martin Scorsese, bekroond werd met de 
gouden palm, is daar een ultieme bevestiging voor : de Amerikaanse 
manier van vertellen is nog steeds zonder konkurrentie en trotseert 
moeiteloos alle fi lmkrizissen. 

Taxidriver is het verhaal van een 
Newyorkse taxichauffeur die ka
pot gaat aan de geestelijke en 
materiële vervuiling van zijn gelief
de stad en zelf het recht in han
den neemt om de ellende en deka-
dentie op te ruimen op een even 
hypokriete en gewelddadige wij
ze. Terwijl hijzelf nauwelijks kon-
takt kan en wil krijgen met zijn 
medemensen, raakt hij kompleet 

in de ban van de uitwassen van 
een konsumtiemaatschappij: 
drugs, porno en wapens. Scorse
ses film is een pessimistisch 
beeld over het hedendaagse 
Amerika (dat, aan die film ge
toetst, nauwelijke redenen heeft 
om zijn 200-jarig bestaan uitbun
dig te vieren). Robert De Niro is 
een schitterend akteur en zijn 
prestatie als de ontwortelde «taxi-

Geraldine Chaplin in het ontgoochelende CRI A CUERVOS van echtge
noot Carlos Saura, toch nog goed voor de «Speciale Prijs van de 

Jury» 

driver» staat enkele trappen ho
ger dan die van José Luis Gomez 
die met de prijs voor de beste 
mannelijke vertolking ging lopen 
voor zijn rol in Pascual Duarte, 
een Spaanse film over het landelij
ke leven in de pré-Francoperiode. 
Deze banale film bevat boven
dien uitzonderlijk brutale scènes 
van geweld op dieren waar een 
Ward Ruyslinck een ferme kluif 
zou aan hebben. Niet ten onrech
te. Een andere Spaanse film Cria 
Cuervos kreeg — samen met 
Eric Rohmers film Die Marquise 
von O — de Speciale Prijs van de 
jury. 

Saura's film is nochtans een wei
nig geïnspireerde remake van 
ideeën (die bourgeoisie en het 
leger zijn de oorzaken van Span-
jes armoede) die hij in een Ana y 
los Lobos zo meesterlijk en boei
end had weten te verfilmen. Roh
mers film daarentegen is een 
pareltje van filmische adaptatie 
van een literair werk (een novelle 
van Von Kleist) Die Marquise von 
O werd in zijn handen een verbluf
fend mooi en aangrijpend melo
drama (zonder negatieve bij
klank) over een adelijke weduwe 
die zonder het zelf te weten, 
zwanger wordt en in princiepe 
niet wil (her)trouwen met de jon
ker die beweert vader van het 
kind te zijn. De historische rekon-
struktie van dit merkwaardig ge
geven wordt door de kineast met 
eerbied en gevoel benaderd: dit 
is 18-karaatse filmpoëzie, een lust 
voor oog en oor. Rohmer was te 
Cannes zelf niet aanwezig omdat 
hij er niets voor voelt naar de pij
pen van het kinemabedrijf te dan
sen. De show- en cirkussfeer ont
brak daarentegen niet bij de ope-
ningsfilm Holywood Hollywood, 
een oogverblindende montage-
film van de hoogtepunten uit de 
Amerikaanse (MGM) musicals. 
En hoe naïef die film ook moge 
zijn : vandaag krijg je nog altijd de 
krop in de keel als je Fred Astai-
re, Gene Kelly, Cyd Charisse of 
Esther Williams ziet dansen. Het 
is je reinste droomkinema maar je 
voelt tevens dat onovertroffen 
showtalent in elke sekonde pelli-
kule. En toch waren Bandwagon, 
Singin' in the Rain e.d. in die tijd 
gewoon ontspanningsfilms. Band-
werk als het ware. Als je dat peil 
vergelijkt met de snertkinema van 

vandaag die de meeste zalen teis
tert [llsa, Emmanuelle en konsoor
ten) dan moet je wel heimwee krij
gen naar de «all singing', all dan-
cin »-films. 
Cannes had dit jaar trouwens 
een heel pak gerenommeerde 
films buiten kompetitie op het pro
gramma. De laatste film van Luchi-
no Visconti «Innocente» werd 
ook hier zeer hartelijk onthaald. 
De grootmeester van de stijlvolle 
en geëlaboreerde kamerabewe
gingen waarmee hij op onover
troffen wijze meestal de dekaden-
tie van een of ander tijdperk 
kon vatten, heeft zich in zijn post-
huum uitgebrachte film opnieuw 
in de wortels van zijn bestaan ver
diept : het 19de-eeuwse aristokra-
tische Italië met haar gestileerde 
dekadentie. Een huwelijk uit bere
kening loopt pas dan spaak als 
de echtgenoot het eerste kind 
met opzet doodt uit pure jaloers
heid. Alweer een melodrama, 
maar ook Visconti weet dit boven 
het banale te doen uitstijgen door 
er een kinematografische simfo-
nie van te maken van menselijk 
egoïsme en gruwelijke schijnhei
ligheid. Ook Ingmar Bergman was 
in Cannes (zijn film dan wel) met 
Face to Face, een logisch vervolg 
op Scènes uit een huwelijk, een 
getormenteerde blik op de man-
vrouwrelatie die dit keer duidelijk 
eindigt op schreeuw naar het (ver
lossend) antwoord van God. On
dertussen heeft iedereen het 
Bergman al lang vergeven dat 
zijn films steeds over hetzelfde 
onderwerp gaan (de tragiek van 
de menselijke eenzaamheid en 
de onmogelijkheid om tot een 
bevredigende kommunikatie met 
de medemens te komen), zijn 
bezeten en geïnspireerde kinema
tografische uitvyerking blijft 
steeds boeien. 
Eén van de hoogtepunten van 
Cannes 76 moest de eerste voor
stelling van Bernardo Bertolucci's 
1900 worden, het 5 u. 30 min. 
durende epos van het Italiaanse 
volk. Hoewel de meningen ver
deeld zijn, is deze lange adem-
film toch wel een slag in het 
water. Het eerste deel van de film 
tekent de relatie tussen een pach
tersfamilie en een adellijke land-
bouwersklan. De sociale tegen
stellingen bij het begin van deze 
eeuw worden door Bertolucci in 
je reinste Barnumstijl uit de doe

ken gedaan. Je hebt het ergens 
reeds allemaal gezien en geloof
waardiger maar nog nooit zo uit
voerig. Bovendien beschikt de 
film over een cast waar je geen 
neen tegen zegt : Burt Lancaster, 
Dominique Sanda, Donald Suther
land, Gerard Depardieu, Robert 
De Niro, Stefania Sandrelli en ga 
zo maar door. In het tweede 
gedeelte toont Bertolucci even
wel zijn ware aard en de rode 
vlaggen en schreeuwerige kom-
munistische leuzen zijn niet van 
het scherm en klankband te hou
den. Op zeker ogenblik wordt zijn 
aanklacht tegen het fascisme dan 
werkelijk helemaal vertroeteld 
door attraktief-sadistische ge-
weldscènes zodat je als kijker de 
logische reaktie krijgt eerder het 
tegengestelde van het beoogde 
te gaan geloven. We dachten dat 
de patronagefilms uit de tijd wa
ren maar onze linkse Bertolucci 
(hij vindt het natuurlijk een halve 
ramp dat 1900 pas na de Italiaan
se verkiezingen uitkomt) komt er 
opnieuw mee voor de pinnen. 
Dan toch veel liever die oubollige 
Hitchcock met het knipogerige Fa
mily Plot, een ingewikkeld en on-
gekompliceerd thrillerverhaal 

waarin diamantroof en waarzeg
gerij centraal staan. Een niemen
dalletje eigenlijk," maar we j ien 
het onze nationale filmers nog 
niet direkt maken. En toch is Bel
gië zegevierend uit Cannes naar 
huis gekomen: Gerald Frydman 
kreeg de «premier prix du jury» 
voor zijn korte animatiefilm Agula-
na, een prachtig stukje tekenfilm 
over onze hedendaagse wereld 
die helemaal verandert in hout. 
Een film die naast de prijzen viel 
maar terecht door de filmpers 
werd opgepikt en de FIPRESCI-
bekroning kreeg, was Wim Wen-
ders' lm Lauf der Zeit Het ver
haal van twee mannen langs de 
Oostgrens per 10-tonner, is een 
heerlijke en intimistische beschou
wing geworden over de eenzaam
heid van het menselijk bestaan. 
Bovendien zit dit werk doorspekt 
met grandioze galgenhumor en 
een gefundeerde (en bijna melan
cholische) kritiek op het West-
duits kinemabedrijf. Maar geluk
kig bewijst Wenders' film eens te 
meer dat het de nieuwe Duitse 
film voortreffelijk gaat. Ook de 
andere Duitstalige inzending 
Schatten der Engel van Daniel 
Schmid en geschreven en ver
tolkt door Rainer Werner Fassbin-
der was een zeer scherpe ontle
ding van het Westduitse «Wirt-
schaftswunder», zo scherp zelfs 
dat een pak mensen zich blind 
staarden op enkele sekwensen 
en met de term «anti-semitisch » 
kwamen aandraven. De delegatie 
uit Israël pakte 5 dagen na de 
voorstelling haar biezen «uit pro
test» tegen deze film. Toen was 
het festival bijna afgelopen. Een 
merkwaardige handelwijze toch 
wél. Ook de USSR schopte een 
beetje herrie toen zij zich na één 
dag festival volledig terugtrok om
dat de door haar opgedrongen 
films niet door de festivaldirektie 
werden aanvaard. De nieuwste 
film van Tarkovski wilde Rusland 
niet afstaan omdat men vermoe
delijk een nieuw «Roeblev»-
schandaal wou vermijden ! Recht
se en linkse diktaturen, één pot 
onvrij nat. 
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ZEVENMAAL 
KLEINKUNST 
Sedert de grote opgang van het klein-
kunstgenre een achttal jaren terug is 
het Brugse teater Merlijn bijzonder 
aktief geweest om onze artiesten te 
promoveren. Omwille van oeilijkheden 
van sommigen om ook op de plaat 
door te breken en de wens minder 
bekende maar beloftevolle jonge men
sen een kans te geven werd besloten 
ook zelf platen te produceren en het 
label kreeg de naam van de legendari
sche held Parcifal. Ook het Britse folk-, 
label met een enorm belangrijke 
katalogus Transatlantic wordt door 
hen verdeeld. Deze week verschenen 
dan ook de eerste elpees. Vooreerst 
de verzamelplaat «zevenmaal klein
kunst- waarop elk van de nieuwko
mers met twee liedjes hun platenkans 
kregen. Bert de Coninck en Jean 
Rousseau stellen met de « speelgoed
pop» en het uitstekende «Pas 25» 
hun reeds bekende vernieuwing van 
de Vlaamse pop voor Van hen ver
schijnt ook meteen de eerste eigen 
elpee, waarop het prachtnummer 
«zaal 10». 

De groep Terpsichoree gaat de Wim 
De Craene- en Magenta-toer op en 
brengt eigenlijk niet zo veel vernieu
wing naar voren. De teksten missen 
aan vorm en poëzie, de muziek een 
pakkende melodielijn. Ex-Pendulum en 
ex-Louisette (van het Groenewoud) gi
tarist en zanger Erik Van Neygen evo
lueert tussen Gordon Lightfoot en de 
Dimitri van Toren-klank, vokaal fijn 
afgewerkt en met een countrygetinte 
bewerking. Hopelijk zijn de teksten 
van zijn eerste elpee, die in septem
ber eerstkomend verschijnt, sterker 
dan wat hij vertelt in «ik weet niet». 
Sfee^ Verwee en Chris Vlamings 
brengen typische kleinkunst van tien 
jaar terug, gehuld in een modern muzi
kaal kleedje. Wat de groep 't Phadt 
brengt klinkt gezellig door de samen
zang en verrijkt door de meisjesstem 

wat in stijl van de Elegasten. De num
mers zijn verrassend van goede 
smaak. Samen met Luk van Kessel 
fniet op de plaat) is Big bill Krakke-
baas de beste vertegenwoordiger van 
wat je Vlaamse Rock kan noemen. 
Het Leuvense dialekt zal echter mis
schien een handicap zijn om gans 
Vlaanderen te bereiken. Hoewel het 
de vele tekst-chansonniers toch is 
gelukt. Het wordt afwachten geblazen 
voor deze zeven die het volgend sei
zoen eveneens en vooral op de plan
ken zullen meten waarmaken. 

JAN DE BEER 
Jan De Beer stelt een in vergelijking 
uitstekende schijf voor die ook om
trent de mixing en de keuze van de 
nummers zeker onze aandacht ver
dient Geboren Nederlander was hij 
eerst bassist bij een rockband en 
zoekt nu via de akoestische gitaar en 
zelfgepende teksten naar een eigen 
luisterpubliek. Hij wordt op de plaat 
begeleid door het kruim van onze stu-
diomusici: Firmin Timmermans aan 
het slagwerk, , ex-Rum Wiet van; 
de Leest aan de viool, Frans levens 
aan de bas en Guido « Lamp » van Hel-
lemont de akoestische en elektrische 
gitaar voor zijn rekening neemt. Jean 
Blaute zorgde voor arrangementen, 
vokale addities plus alle klavierwerk, 
moog inkluis, in produktie van Wim 
Bullens. Mijmerend over het leven en 
het overleven zit hij op het caféterras-

je onder de omgeklapte tenthoes. Hij 
zingt over «het leven als man en 
vrouw», de liefde, voorbije vriend
schappen, en een fijne bewerking van 
George T/loustaki, in «mijn eenzaam
heid» omgedoopt. Ondanks zijn niet 
zo sterk stemgeluid weet hij in een
voud toch te boeien. Met zijn twee 
kroegliedjes leunt hij aan bij Zjef Van 
Uytsel en andere onrustige moderne 
zwervers. De twee laatste nummers 
van de voorkant lijken vooral tek
stueel de beste van deze beloftevolle 
troebadoer. Sergius 

HERKAUWER DE CHIRICO 
Momenteel stelt de galerij van de 
Brusselse chic — de Galerie Isy-Bra-
chot, die alleen gevestigde namen 
eksposeert — een ensemble tentoon 
van Giorgio de Chirico. Het is geen 
verrassing meer zoals in 1910 toen de 
thans hoogbejaarde de Chirico uitpak
te met zijn bevreemdend werk: lege 
pleinen al dan niet onder een nachtelij
ke hemel, met standbeelden, schuine 
lichtinval, ledepopachtige figuren in 
houten inteneurs (waarvan de «jaar
ringen» minutieus nageschilderd wa
ren). Sinds 1920 kopieert de Chirico 
zichzelf, al schildert hij sinds een tien
tal jaren ook klassieke stillevens, die 
geen verwantschap hebben met het 
magisch-realisme, dat hem beroemd 
maakte hoewel/ we meer en meer 
naar de opvatting overhellen, dat de
ze beroemdheid kunstmatig werd op
geblazen. Dat blijkt ook uit het klassie
ke of commerciële werk (ook een de 
Chirico moet zijn kost verdienen i) 
meestal schilderijen die niet opvallen 
door koloriet of vakkundige knapheid. 
Met de Chirico doet zich hetzelfde 
voor als met Ensor: pijlsnelle maar 
zeer korte opgang en dan een halve 
eeuw herhaling. Ze overleven hun 
legende en bewijzen daarmee o.a. 
ook de betrekkelijkheid van alles, ook 
van grote namen, (r.c.) 
isy-Brachot, Louisalaan, 1000 Brus
sel. Tot 19 juni dagelijks van 11 tot 
12 u. 30 en van 14 tot 18 u. 30. 

I TKNTOONSTKLLIMTg 
elke week 

De Gouden Passer, Plantins embleem en lijfspreuk 

Het normale tentoonstellingsseizoen voor de galerijen loopt in mei op z'n laatste 
voetjes. Enkel aan de kust of in andere toeristische centra gebeurt er nog 'ns 
wat, al is het in de meeste gevallen slechts een replay van wat eerder elders 
getoond werd. Wel is de zomer het typische seizoen voor biënnales of andere 
groots opgezette tentoonstellingen van nationaal allure, te gepaster tijd zullen 
we er dan ook de nodige aandacht aan wijden. Tegelijk zullen we af en toe een 
museum of zelfs een katedraal in de schijnwerper stellen, want tenslotte gaat 
het ook daar om tentoonstellingen, terwijl de verlofmaanden ideaal zijn voor 'n 
dagje uit naar deze serene, boordevol kunst zittende, maar vaak al te vertwi -
achtzaamde oorden. 
Deze week waren we in Antwerpen te gast bij het Plantin-Moretus Museum, dat 
ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan een kleine aan zichzelf gewijde ten
toonstelling organizeerde: een historisch overzicht van het ontstaan van de 
gebouwen, over de glorietijd toen Christoffel Plantin er werkzaam was, tot de 
huidige werking van het museum. De tentoonstelling is verzorgd maar beschei
den van opzet (een dergelijk museum beschikt nu eenmaal niet over de fondsen 
voor al te ambitieuse zelfroem). De honderdtwintig katalogusnummers zijn veel
al dokumenten, drukwerken, illustraties, ambtelijke stukken, foto's, enkele kunst
werken, katalogi, enz. waarin de geschiedenis en de luister van het museum sug
gestief voorgesteld worden. Op zichzelf best boeiend, maar een rondgang door
heen het museum zelf hoort er dan wel bij. 

CANNES 76 
Ook dit jaar veelbelovende aktivi-
telten in het «andere Cannes», 
maar wie kw/aliteit poogde te ont
dekken in « Semaine » (alwaar de
buutfilms of tweede werken van 
kineasten worden voorgesteld) 
kwam er ontgoocheld uit. Ook de 
«Quinzaine» ('n 30-tal marginale 
films) w a s ' aan de matige kant. 
Slechts een 3-tal films waren echt 
de moeite waard. 
Je had er eerst een «schandaal-
film», L'Empire des Sens van de 
Japanner Nagisa Oshima, naar 
een echt gebeurde story van een 
pooier die door één van zijn hoe
ren wordt gewurgd om de ultie
me seksuele roes te kunnen bele
ven. In feite is het een pessimis-
tisch-moralizerend beeld over de 
onmacht van het lichamelijke, een 
ding waar voorstanders van het 
materialisme in deze tijd nogal 
wat moeilijk rond doen (cfr. Mar
co Ferreri In La Dernière Femme). 
Deze film is uitzonderlijk estetisch 
aangepakt en het zou je reinste 
onzin zijn te beweren dat dit werk 
iets met pornografie zou gemeen 
hebben, maar ik ben wel nieuws
gierig of de eeuwige pellikuleknip-
pers weer zullen toeslaan, want 
L'Empire des Sens zal ongetwij
feld straks in de bioskoop lopen. 
De vraag is alleen: hoe ? Een 
tweede uitschieter was Alexan
der Kluges Ferdinand der Starke, 
een sublieme satire op prlvé-mili-
ties en ander neo-fascistisch tuig 
dat zo graag het einde van de 
wereld voorspelt. In Kluges film is 
dat gesimbolizeerd door ene heer 
Rieche die per se beweert dat de 
mens onveilig is en een sterke 
hand nodig heeft en daarom gaat 
hij uiteindelijk aanslagen op minis-

IM LAUFDER ZEIT, Wim Wenders «last picture show in Cannes aan-
bedenofverguisd.Tocheenzeerbelangrijkefilm.OpdefotoRüdigerVogler 

en Hanns Zischler. 

ters plegen om zijn gelijk te bewij
zen. 
Een derde voltreffer, Holywood 
on Trial, van David Helpern, is 
'n boeiende en grondig geïnfor
meerde dokumentaire over de 
kommunistenjacht tussen 1947 
en 1955 In het Amerikaanse film
bedrijf. Helpern schetst een uit
voerig beeld van de historische 
«Hollywood Ten», mensen die 
weigerden te antwoorden op 
door senator McCarty gestelde 
vragen «bent u ooit kommunist 
geweest» of «kent u kommunis-
ten in uw omgeving » ? op grond 
van artikel twee uit de Amerikaan
se grondwet, dat het recht op 
vrije meningsuiting verzekert. Hol
lywood on Trial is geknipt voor 
televisie en het zou filmliefheb
bers zeker interesseren wat er 
achter de filmschermen in Ameri
ka zoal gebeurde toen bijv. Sin-
gin' in the Rain en andere droom-

films gemaakt werden. Geen pret
tig beeld, maar het feit dat derge
lijk film kan gemaakt en vertoond 
worden, bewijst toch maar eens 
dat Amerika toch wel het dichtst 
een demokratie benadert. Die 
houden tenminste hun films niet 
verborgen. 

Volgend jaar beleeft Cannes zijn 
30ste uitgave. Het zal natuurlijk 
weer groots moeten worden. 

Maar achter al die glitter en 
schijnbare weelde steekt helaas 
weer die onverbiddelijke geldmo
tor. Je wordt er eigenlijk enkel 
geduld als je maar produktief 
bent en geld opbrengt. Met kunst 
heeft het nooit veel te maken 
gehad. Als het toevallig kunst is 
des te beter. Dit jaar was dit alles-
bedekkende kultureel alibi zelden 
present. Het was daar niet altijd 
een prettig gezicht. 

RONNIE PEDE 

1576-1976, OF 3 -t- 1 EEUWEN HISTORIE 
Het Plantin Moretus Museum (het aanpalende Stedelijk Prentenkabinet zit als 
het ware in het kompleks geïntegreerd) omvat een reeks 16de eeuwse huizen 
aan de Heilig Geeststraat en een groots gebouw in 18de eeuwse Franse stijl 
aan de Vrijdagmarkt En al draagt dit laatste gebouw de afbeelding van Rantins 
« Gouden Passer » en diens lijfspreuk « Labore et Constantia », toch heeft Chris
toffel deze woonst nooit betreden, daar zij gebouwd werd in opdracht van de 
Moretussen, zijn afstammelingen en opvolgers. Plantin zelf betrok de kleinere 
huizen, nadat zijn oorspronkelijke « Officina Rantiniana » op 4 november 1576 
door de Spaanse Furie vernield werden. In de loop der daarop volgende drie 
eeuwen zou het Rantin-Moretus drukkersgeslacht het geheel uitbouwen tot het 
huidige prestigieuse ensemble, een van de rijkste en meest autentieke patriciërs
woningen van de hele stad. 
Toch heeft het niet zo heel veel gescheeld of deze levensechte kunstschat was 
voor Antwerpen verloren gegaan. Immers, nadat het bedrijf in de 18de eeuw 
met het drukken van vooral liturgische werken nog een grote bloei kende, hiel
den de Moretussen na 1765 de drukkerij eerder uit familietrots dan uit winstbe
jag in stand, tot in 1871 aan jonker Edward Moretus het laatste drukkerspatent 
werd uitgereikt In 1873 ging de « Gulden Passer » met al zijn schatten bijna over 
in de handen van Engelse kunstliefhebbers en pas in 1877 werd het definitieve 
behoud veilig gesteld toen de stad Antwerpen (met regeringssteun) het geheel 
aankocht en als museum openstelde. Een laatste klap (heel letterlijk dan) trof 
het gebouw op 2 januari 1945, toen een V-2 raket de Vrijdagmarkt in puin legde 
en het museum zwaar beschadigde. 

SCHATKAMERS VOL KUNST EN AMBACHT 

Het Plantin-Moretus Museum is geen kunstmuseum in de traditionele zin. Door
dat het tot onmiddellijk voor zijn huidige funktie nog als drukkerij dienst deed, 
heeft het zijn oorspronkelijk allure geheel behouden (er wordt bij gelegenheid 
trouwens nog gedrukt). En de rijkdom aan kunstschatten die er bewaard (en 
aangevuld) wordt, is geen artificiële kollektie, maar de logisch gegroeide verza
meling van een superieur geslacht van meesterdrukkers voor wie eeuwenlang 
kunstzin en eerlijk ambachtschap in wezen één waren. De meubels, de rijke 
biblioteek, de unieke verzameling typografisch materiaal (5.000 stempels, 20.000 
matrijzen), de iconografische stukken, de historische boekbanden, de exclusieve 
oude drukken en al het «artistieke» dat dit museum herbergt leeft er als het 
ware te midden van het «artisanale»: de lettergieterij, de proef leeskamer en 
natuurlijk de oude drukkerij met zijn persen die op zich al ontroeren door de 
«geest» die ervan uitstraalt 
Tot dusver bezochten reeds ruim 2 miljoen bezoekers dit museum dat ook op 
bouwkundig gebied heel wat te bieden heeft o.a. de fraai beplante binnenplaats 
met haar geraffineerde harmonie van laat-renaissance en vroeg-barok. Laat 
lezer, de huidige tentoonstelling een aanleiding zijn om tijdens de zomermaan
den 'ns een bezoek te brengen aan een van de fraaiste verwezenlijkingen van 
de Vlaamse scheppingsdrang (met in dit geval flink wat Franse inbreng) die ons 
nog resten. In de drukte van een wereldstad en in de sleur van het alledaagse is 
het Plantin-Moretus Museum een verkwikkende oase met vele genoegens van 
rust en verrijking. 

Museum Plantin-Moretus/Sfedelijk'Prentenkabinet 
Vrijdagmarkt 23 Antwerpen 
Tot 15 september, elke dag van 10 tot 17 uur #P 
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Hugo SchiHz: 

EEN POUTIEKE PARTIJ MOET KONSEKWENT ZIJN 
(vervolg) 

In een eerste gedeelte van het interview dat wij onlangs hadden met 
VU-voorzitter Hugo Schiltz (zie WIJ van 3 juni) stelden wij hem enkele 
vragen over het spektakulaire optreden van VU-parlementsleden, de 
houding van de VU tegenover de radikale aktiegroepen allerhande, de 
politieke strategie van de partij, haar verhouding tot de monarchie en 
haar politieke opstelling ten opzichte van de socialisten. Op dat laatste 
punt gaan wij vandaag wat nader in en stellen meteen de vraag welk 
alternatief er is voor deze rampzalige regering-Tindemans. 

HUGO SCHILTZ: De socialisten moe
ten uit hun onduidelijkheid treden en duide
lijk maken of ook zij een federalistische 
staatshervorming willen, en hoe zij die zien. 
Voor ons is het alvast duidelijk dat federalis
me geen verdeling van de arbeiders hoeft 
te betekenen wat hun sociale belangen 
betreft 
WIJ : In de Nederlandse Kultuurraad was 
er onlangs een incident, toen de socialisten, 
de Volksunie en de enige kommunist aan 
de 'alarmbel'- trokken — de eerste keer in 
de geschiedenis van die instelling — om de 
aandacht te vestigen op het diskrimineren-
de beleid van de Minister van Nederlandse 
Kuituur Sommige politieke kommentators, 
zoals D.W. in Gazet van Antwerpen, schij
nen het de VU nogal kwalijk te nemen dat 
zij zich — als partij met heel wat katolieke 
aanhang — in deze aangelegenheid samen 
met de socialisten opstelde tegen het 
beleid van de "katolieke» minister 

SCHILTZ: Ook In dit opzicht wil ik heel 
duidelijk zijn. Wij zijn geen katolieke partij, 
maar een pluralistische partij die het volste 
respekt opbrengt voor de godsdienstige 
overtuiging van haar leden, maar die 

geenszins kan beschouwd worden als een 
soort meer flamingantische CVP. 
Wij zijn een onafhankelijke partij met een 
eigen programma en een eigen profiel, 
waarin de positieve waardering van de 
levensbeschouwelijke verscheidenheid een 
belangrijk element is. Wij zijn dus verplicht 
om ieder gevaar voor diskriminatie van 
gelijk wie tegen te gaan. Wij zullen dit ook 
doen als de belangen van de katolieke groe
peringen in het gedrang zouden komen. In 
dit geval zullen wij precies dezelfde hou
ding aannemen. 
Wat de konkrete aanleiding betreft is het 
toch onbetwistbaar een feit dat de toepas
sing van het Kultuurpakt door de CVP 
gesaboteerd wordt Het werd de hoogste 
tijd dat de schijnheilige houding van die par
tij aangeklaagd werd. Ook zij keurde im
mers het Kultuurpakt goed, en onderteken
de het 
Daarom keurden wij samen met de socialis
ten haar houding af. Dit heeft niets te 
maken met een soort anti-katolieke refleks. 
Het is tevens een reaktie tegen de tenden-
zen in de CVP die opnieuw het godsdien
stig motief willen misbruiken voor politieke 
doeleinden. 

WIJ : De Volksunie is in haar kritiek niet 
mals voor deze regering-Tindemans, die 
nochtans — voor het eerst in de geschiede
nis — een gewestelijke partij (het Rassem-
blement Wallon) in haar rangen telt Ziet U 
een alternatief 7 

SCHILTZ: Op dit ogenblik nog niet zo 
heel duidelijk. In elk geval zou een nieuwe 
CVP-BSP koalitie niets oplossen. Er moet 
een regering komen met een stevige twee
derde-meerderheid die bij machte is om de 
Staat behoorlijk te her^^ormen, het Brussels 
gezwel uit te snijden en een samenhangen
de en krachtdadige sociaal-ekonomische 
politiek te voeren. 
Het zou echter wenselijker zijn als de kie
zers de kans zouden krijgen duidelijk hun 
wensen daaromtrent uit te drukken. 
Een duidelijke versterking van de 
Volksunie zou alleszins meer klaar
heid scheppen. De Vlamingen moe
ten, na de ervaringen van de voorbije 
jaren, tot het Inzicht komen dat hun 
stem bij de eerstkomende parle
mentsverkiezingen bepalend zal zijn 
voor de verdere evolutie. Komt de 
Volksunie versterkt uit de bus, dan 
zal ongetwijfeld een verandering ten 
goede op gang worden gebracht. In 
het tegenovergestelde geval zullen 
de traditionele partijen niet aarzelen 
om de Staatshervorming op de lange 
baan te schuiven of er hooguit een 
karikatuur van te maken. 

Paul Martens 

Een stukje thuis weg van huis: 
de KB-vakantieservice 

Vakantie! Eindelijk is het weer 
zover. Wegenkaarten worden uitge
spreid, bestemmingen vastgelegd. Of u 
nu gaat zonnekloppen in het zuiden, het 
gebergte intrekt of het wat dichter bij 
huis zoekt, één zaak is zeker: een kom-
merloze vakantie vraagt een degelijke 
voorbereiding en... begint bij de Kre
dietbank. 

Het KB-vakantiepakket maakt 
het u zoveel gemakkelijker, zowej vóór 
als tijdens uw vakantie. De Kredietbank 
zorgt er ook voor dat thuis, tijdens uw 
afwezigheid, alles gesmeerd loopt. 

Met uw Eurocheques en 
E.C.-kaart neemt u een stukje 
KB-service mee op reis 

Ook in het buitenland beschikt u 
met uw Eurocheques steeds over de 
gewenste som geld en hoeft u niet dag-in 
dag-uit met uw vakantiefortuin in uw 
achterzak te lopen. Voor u vertrekt, 

koopt u best in de Kredietbank wat 
vreemde munt. Zo hebt u steeds zakgeld 
bij de hand. 

Europech en G.E.S. A.: de 
parate reisbqstand 

Tegenslag ligt soms in een klein 
hoekje. Tijdens uw vakantie is zoiets 
dubbel vervelend. In het buitenland ver
lenen V. A. B. en G. E. S. A. dag en nacht, 
op een snelle en efficiënte wijze bijstand 
aan vakantiegangers in nood. 

- Het Europech-document van de 
V.A.B, staat bestuurder en wagen of 
motorrijwiel getlurende een gans jaar bij. 
U kunt deze bijstand uitbreiden tot uw 
passagiers, caravan of aanhangwagen. 

- Het G.E.S. A.-document voorziet 
in een bijstand voor personen en voer
tuig. Reisgoed, familiale verantwoorde
lijkheid, reisongevallen en reisannulatie 
kunnen eveneens in het contract worden 
opgenomen. 

De Kredietbank zorgt 
er voor dat tliuis alles 
gesmeerd loopt 

Vertrek met een gerust hart. Met 
de girale loonbetaling en doorlopende 
opdrachten zorgt de Kredietbank voor 
een stipte en discrete afwikkeling van al 
uw betalingen en ontvangsten. Boven
dien kunt u uw effecten bij de Krediet
bank deponeren, waar u eveneens een 
safe kunt huren om al uw waardevolle 
zaken en kostbaarheden veilig in op te 
bergen. 

Nog even dit: vakantie en sparen, 
het één hoeft het ander niet uit te slui
ten. Geef gewoon een doorlopende op
dracht en spaar systematisch: zo wordt 
er periodiek een vast bedrag van uw 
zichtrekening naar uw depositoboekje bij 
de Kredietbank overgeboekt. Uw 
spaargeld groeit vanzelf, ook terwijl u 
van heerlijke vakantiedagen geniet. 

Vraag onze brochure «Tips voor 
een geslaagde vakantie». Ze wordt u aan
geboden in alle Kredietbankkantoren. 

Het vakantiepakket van de Kredietbank 
- met reisbijstand - verzekert u een fijne vakantie, 
vrij en zonder zorgen! r - H 

KREDIETBANK 
Vakantie met KB - garantie 
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10 JUNI 

BRT 

1350 Wielrennen (tot 1445) Ron
de van Italië 20ste nt 

1855 Ti-Ta-Tovenaar 
19 00 Kim en zijn vrienden Duitse 

avonturenreeks voor de 
jeugd 

1925 Paling & KO (Mortadello y 
Filemon) Aflevenng uit een 
Spaanse tekenfilmreeks 

1935 Verkeersinformatie 
1940 Mededelingen en weerbe

richt 
1945 Nieuws en sportbenchten 
2015 Coronation street Een 

nachtje uit 
2040 Panorama 
21 30 Frank Film Korte Ameri

kaanse film van en over 
Frank Mouris 

2205 Standpunten Het instituut 
Emile Vandervelde 

2205 Premiere 
2250 Nieuws 

NED. 1 

1425 Schooltelevisie 
1500 Van hart tot hart 
1845 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 EO Kinderkrant 
1930 Gezocht een walvis 
2020 Windkracht 16 
2045 De schoolagenda 
2055 Zekerheid in deze tijd 

Show 
21 25 Tenslotte 
21 35 Nieuws 
21 50 Machiavelli in de politiek 
2310 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Terra Afnca 
19 30 Horen zien zwijgen 
2000 Nieuws 
20 25 Achter het nieuws 
2040 Beryl's lot 
23 35 De Ombudsman 
2200 Daar komen de schutters 
22 30 Achter het nieuws 
2305 Den Haag vandaag 
2320 Nieuws 

RTB 

1350 Wielrennen (tot 1400) Ron
de van Italië 10ste nt 

1755 1,2,3 j'ai vu 
1815 Netsilik 

Dokumentaire reeks over 
het leven van de Eskimo's 
vóór de komst van de blan
ken 

1845 Le trois de C TV-reeks 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws en weerbericht 
19 30 L'armee des ombres Frans-

Italiaanse dramatische film 
2200 Nieuws tweede editie 
2215 Le carrousel aux images 

11 JUNI 

BRT 

1350 Wielrennen (tot 1445) Ron
de van Italië 21ste nt 

1855 Vingerpoppen Tekenfilm-
reeks voor de jongekijker-
tjes 

1910 Een man tussen Oost en 
West Ontmoeting met pa
ter J Spae (deel 2) 

1940 De weerman 
1945 Nieuws en sportbenchten 
2015 De Flintstones 
20 40 Een grote liefde (The end of 

the affair) 
Amerikaanse psychologi
sche film van Edward Dmy-
tryk (1955) naar een roman 
van Graham Greene 

2220 Nieuws 
2230 Zoals de anderen (Like ot

her people) 
Een living camera-reporta
ge over de psychologische 

en de seksuele problemen 
van gehandicapten, onder 
regie van Paul Mornson 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1855 Nieuws 
1905 De man van zes miljoen 
1955 Noem de Tjoen Een nieu

we muzikale kwis 
2030 Pepper 
2120 Kleine wonderen van de 

grote natuur 
21 35 Nieuws 
21 50 Interview met de minister

president 
2200 Music-all-in 
2300 Kolonel Drapers hennne-

nngen 
2325 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 De gebroeders Hammond 
21 20 Tien minuten met «Abba » 
21 30 De onzichtbare man 
2210 Televizier magazine 
2315 Nieuws 

RTB 

1350 Wielrennen Ronde van Ita
lië 21ste nt 

1745 1,2,3 j'ai vu 
1815 Sept sur sept Artistieke ak-

tualiteitenrubnek 
18 45 Le trois de TV-reeks 
1900 Antenne-soir gewestelijk 

nieuws 
1915 Nieuws en weerbencht 
19 30 Le secret de la coup de cui-

vre TV-reeks 
2020 Voulez-vous jouer? Spel-

programma voor echtparen 
die tien jaar gehuwd zijn 

2200 Nieuws tweede editie 
2215 Le journal intime d'une 

epouse outragee (Diary of 
a mad housewife) Ameri
kaans zedendrama van 
Frank Perry (1970) 

12 JUNI 

BRT 

1600 Wielrennen 
1845 Ti-ta-tovenaar 
1850 Galhe, O Gallie 

Dokumentaire 
1900 Boeket 
1945 Nieuws 
2015 De Wies Andersen-show 
21 05 Hallo met Henk 
2200 Wie een put graaft 

VS-film 
2310 Nieuws 

NED. 1 

1530 Nieuws 
1532 Kijkdoos 
1610 Een veel bewogen regen

dag 
1700 De reizen van Kim 
1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 De bal is rond 
1930 Baretta 
20 30 Vlieg er eens uit 
21 35 Nieuws 
21 50 O moeder, wat is het heet 
2215 Tros Sport 
2245 Nieuws 
22 50 Lied van de week 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 De Flintstones 
19 30 Er zit muziek in 
1950 T Zand 33 
2000 Nieuws 
2025 BIJ ons in Zeeland 
21 15 Ellery Queen 
2205 Brandpunt 
22 45 De Olympische Spelen 
2335 Nieuws 

RTB 

1455 Jardinaqe 
1510 Jean-Roch Coignet 
1600 Wielrennen 
1700 Waals toneel 
1830 Colargol 
1845 Spectacles 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
1930 Trois hommes sur un che-

val 
Toneel 

20 55 De memoire d'homme 
21 45 Nieuws 
2200 Cinescope 

13 JUNI 

BRT 

11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsmagazine voor ge

hoorgestoorden 
1545 Het jongetje met de twee 

hoofden 
1600 De grote Caruso 

VS-film (1951) 
ƒ 1745 Tenuto 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1850 Het Amenka van Alistair 

Cooke 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
2030 Hartenvrouw 
21 20 Mezza Musica 
2210 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Euchanstievienng 
1430 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Het programma met de 

muis 
16 30 Paradijs der dieren 
1655 Supermuis 
1700 Vesper 
1732 Rotsee Regatta 
1855 Kortweg 
1900 Nieuws 
19 05 Het wonder der natuur 
19 30 Leven in de zon 
2000 Vlinders zijn vrij 

VS-film (1972) 
21 45 In gesprek met 
2225 Nieuws 

NED. 2 

1850 Woord voor woord 
1855 Ti-ta-tovenaar 
1900 De kinderen van nummer 

47A 
19 25 De wonderbaarlijke beginja

ren van de film 
1950 Studio Sport 
2030 De Wolvenman 
21 30 Nieuws 
21 35 Holland Festival 
2230 Nieuws 

RTB 

1045 Jardinage 
11 00 Euchanstievienng 
1300 Nieuws 
1305 Concertissimo 
1430 La petite maison dans la 

prairie 
1530 Le point de mire spelpro-

gramma 
1615 Entre nous 

Show 
1705 Carrefour 17 
1745 Roquet belles oreilles 
1815 Le Francophonissime 
1845 Sportweekend 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 Les brigades du tigre 
2025 Suggestions 
2030 Face au public show Ada-

mo 
21 45 Nieuws 
2200 Portrait de Pierre Bour

geois 

14 JUNI 

BRT 

1855 Ti-ta-tovenaar 
19 00 Klem, klem kleutertje 
1915 Sporttribune 

1945 Nieuws 
2015 Micro-macro 
2045 De kroniek van de familie 

Adams 
21 45 Wikken en wegen 
2220 Nieuws 

NED. 1 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Vara's bejaardenzangwed-

strijd 1976 
20 00 Twee voor twaalf 
2040 Koning Klant 
21 35 Nieuws 
21 50 Beryls lot 
2249 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Run, Joe, run 
1930 Doctor Who 
2000 Nieuws 
2025 Tatort 
22 05 Aktua tv 
2255 Nieuws 

RTB 

1745 1,2,3 J'ai vu 
1815 TV Femmes 
1845 Le trois de coeur 
1900 Lundi-sports 
1915 Nieuws 
19 30 Apres la chute 

TV-film 
21 35 Film témom 
2200 Nieuws 
2215 Donner a voir 
2300 Nieuws 

15 JUNI 

BRT 

1855 Ti-ta-tovenaar 
19 00,Paling en zijn vrienden 
1910 Gastprogramma 
1945 Nieuws 
2015 Oogstappel 111 

V^*i«- '«r l | '*• « 

e 
Donderdag 10 juni - RTB 
L'ARMEE DES OMBRES (1969) 
Boeiende film van Jean-Pierre Mel
ville, met Lino Ventura en Simone 
Signoret Verzetsdrama met alle 
gewetensproblemen, zwakheden 
en grootheid die daaraan verbon
den zijn Hierdoor reikt de film heel 
wat verder dan het uiterlijk ver
haal 

Vrijdag 11 juni - BRT 
EEN GROTE LIEFDE 
(The End of the Affair) (1955) 
Dramatische film van Edward 
Dmytryk, naar - Het emde van het 
spel» door Graham Greene Deze 
Greene trouw en de realisatie 
volgt de minste subtiliteit van een 
uitgerafelde psychologie Buiten
gewone vertolking van Deborah 
Kerr 

Vrijdag 11 juni - RTB 
DIARY OF A MAD HOUSEWIFE 
(1970) 
Een dolle Amenkaanse huisvrouw 
IS het slachtoffer van een zelfinge
nomen echtgenoot en een perver
se minnaar Deze soms te kanka-
turale aanklacht tegen het patriar
chaat IS knap m beeld gezet en 
vlot verteld door Frank Perry 

Oogappel '>'>'> 
2045 Een mens van goede wil 
21 40 De njkswacht uw vnend ' 

Extra-Panorama 
2255 Nieuws 

NED. 1 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
19 05 Bekijk het maar 
1940 Amerika, wat maak je me 

nou'' 
21 35 Nieuws 
21 50 Theo Olof prezenteert 
22 35 De dromen van HIebine 

Reportage 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 De geheime schatten van 

de Rode Zee 
19 30 Zo vader, zo zoon 
2000 Nieuws 
2025 'n Kwestie van zelfbehoud 

21 15 The Eddy-Go-Round-Spe-
cial 

2205 Hier en nu 
2245 The Lighters-Gospels 
2305 Den Haag vandaag 
2320 Nieuws 

RTB 

1745 1,2,3 J'ai vu 
1815 Seniorama 
1845 Le trois de coeur 
1900 Antenne-soir 
1910 Weerbencht 
1915 Nieuws 
1930 McCloud 
2045 QUI de droit'^ 
21 45 Nieuws 
22 00 La pensee socialiste 

16 JUNI 

BRT 

1730 Tip-Top 
1830 Ti-ta-tovenaar 
1835 Atelier 
1925 Zomeragenda 
1945 Nieuws 
2015 Rhoda 
2040 Allemaal beestjes 
21 05 Spel zonder grenzen vanuit 

Milaan 
2230 Nieuws 
2235 Voetbal 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1530 Thunderbirds are go 
1700 Carthago expeditie 

Dokumentaire 
1840 Kortweg 
1855 Nieuws 
T905 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendtijd politieke partijen 
2000 Voetbal 
2205 Nieuws 
22 20 Den Haag vandaag 
2235 Panoramiek 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Jouw wereld, mijn wereld 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 «De Bijstand» m New York 

Dokumentaire 
2310 Nieuws 

RTB 

1630 Feu vert 
1810 Les volants 
1840 Chapi-Chapo 
18 45 Le trois de coeur 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 Le jardin extraordinaire 
2000 Tekenfilm 
2010 Voetbal 

Tsjechoslo vakije—Neder
land 

2200 Nieuws 
2215 La pensee et les hommes 
2245 Nieuws 
2300 Einde van de uitzending 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD: 1945-1975 
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In een brief aan de CVP-voorzitter 
Van de Kerckhove had VU-voorzitter 
Van der Eist een oproep gedaan om 
tot een gemeenschappelijk Vlaams 
standpunt te komen. Van de Kerckho
ve antwoordde negatief en wees op 
het CVP-standpunt waarachter hij een 
« breed Vlaams front» wilde. 
De brief van de VU-voorzitter stuitte 
niet alleen op de nogal hautaine afwij
zing van de CVP-voorzitter, wiens 
afkeer voor de Volksunie kort daarop 
nog zou blijken toen hij zich in de 
gemeentepolitiek in Aalst ging mengen 
om er een CVP-VU-kollege te belet
ten. 
Hij werd ook op de korrel genomen 
door een op zijn tenen getrapte Bert 
Van Hoorick, gewezen flamingant en 
fronten gewezen kommunistisch voor
man na 1945, en dan overgegaan naar 
de BSP. Hij noemde Van der Elsts 
brief (wel naast de kwestie!) een 
« poging tot een rechts-nationalistische 
koncentratie», en dat tégen de voort
schrijdende idee m van het front van 
de vooruitstrevenden op sociaal-eko-
nomische grondslag. Het zou trou
wens een belediging betekend hebben 
voor de Vlaamse socialisten. Van 
Hoorick verloor echter uit het oog dat 
zijn partijgenoten in Brussel, deze 
«vooruitstrevenden op"sociaal-ekono-
mische grondslag » er om Franstalig-im-
perialistische redenen die tegen elk 
sociaal gevoel voor de kleine Vlaamse 
man indruisten, er samengingen met 
de bourgeois-reaktionairen van het 
FDF en de PLP. Beledigend kon de 
bnef trouwens alleen maar zijn in 
zoverre de Vlaairrse socialisten dit 
« Vlaams » vergeten waren in het parle
ment en daarbuiten (en sedert An-
seele hadden zij nog nooit er veel blijk 
gegeven van een gevoel voor de priori
teit van het Vlaamse belang...] 
Het is trouwens wel eigenaardig, dat 

dat argument — waarbij het Belgisch 
sociaal-ekonomisch front der progres
sieven opgesteld wordt tegen een 
Vlaams-nationaal front dat alle sociaal-
ekonomische opvattingen verenigt — 
steeds gebruikt werd en nog w e d t 
aan die zijde, die met het Waals kapita
lisme en de Brusselse franskiljonse 
haut-finance pakteert als het in het 
kraam van het anti-Vlaams imperialis
me te pas komt I 

Het Vlaams verzet tegen bepaalde 
punten van de grondwetsherziening 
bleef zeer scherp; een verzet dat niet 
alleen bij de Volksunie tot uiting kwam, 
maar ook bij de VVB die trouwens in 
juni 1970 te Antwerpen een betoging 
hield, die niet dé grote massa der voor
bije jaren meer trok. — De Volksunie 
weigerde nog aan de werkzaamheden 
in de Kamer deel te nemen. De Waal
se en Brusselse PVV evenals het 
FDF/RW en de kommunisten wilden 
het artikel 108 ter betreffende de Brus
selse agglomeratie niet stemmen. Op 
30 juni 1970 stond de regering dus 
voor de onmogelijkheid een 2/3 meer
derheid te vinden om de artikelen ver
der af te handelen In de Senaat was 
een groot gedeelte van de teksten al 
goedgekeurd. In de Kamer werden 
eveneens een aantal artikels van tech
nische aard goedgekeurd. De «kom-
munautaire » artikels bleven echter zo
vele hete hangijzers. 
De ekonomische decentralisatie en 
planning kwam er wél door. Niet zon
der heibel over het bevoegdheidsge-
bied der raden, inzonderheid wat de 
zes randgemeenten betreft. Een amen
dement van VU-senator Lode Claes 
dat het lot der 6 gemeenten duidelijk 
wilde omschreven zien, werd verwor
pen en het regeringsamendement 

goedgekeurd. Dat voorzag de vastleg
ging van de bevoegdheidssfeer van 
de drie raden bij koninklijk besluit. 
Wéér geen zekerheid voor de Vlamin
gen, terwijl de Waalse eisen betreffen
de pariteit en meerderheden wél 
grondwettelijk werden vastgelegd! 

In dit klimaat werden de gemeentever
kiezingen van oktober 1970 gehouden. 
Iedereen kon voorspellen dat ze voor
al te Brussel zouden staan in het teken 
van de nationale politiek en dat ze van 
Brussels-franstalige zijde zouden aan
gegrepen worden om er een anti-
Vlaamse manifestatie van te maken. 
Wie de naoorlogse linkse terreur tij
dens de verkiezingskampagnes in 
Vlaanderen heeft meegemaakt, en wie 
weet hoe in sommige rood-bestuurde 
gemeenten tot de politie toe meedeed 
aan klopjachten op Vlaams-nationalisti
sche plakkers, heeft er enig idee van 
hoé de toestand voor diezelfde natio
nalisten was in het Brusselse in 1970. 

Het FDF heerste op straat De 
Vlaams-nationalisten wilden zich ech
ter hier niét bij neerleggen, evenmin 
als ze dat in Vlaanderen deden in de 
vijftiger jaren. Dat moest tot vaak har
de botsingen leiden. Bij zo een botsing 
— in de nacht van 11 op 12 septem
ber — tussen Volksunieplakkers en 
FDF-militanten werd een FDF-er ge
wond. De man overleed kort daarop in 
een café waar men hem had heenge
bracht en hartmassage had toege
past, vermits hij een zwaar hartpatiënt 
was en men vreesde dat de emoties 
méér dan de kwetsuren hem nadelig 
waren geweest. Al wat anti-Vlaams 
was huilde van verontwaardiging: La-
gasse, de FDF-senator sprak van 

« een berekende moord door diegenen 
die de Brusselse frankofonen willen 
terroriseren». Je reinste laster, maar 
het was politieke munt slaan uit een 
dode. Dat hadden anderen — zoals 
de socialisten met de doden van Gra-
ce-Berleur — al vóór hem gedaan. Dat 
«Vlaamse» kranten en journalisten 
het spelletje meespeelden — van 
«Volksgazet» tot «Het Volk»— was in 
dat klimaat van de voor de deur staan
de verkiezingen tegenover een politiek 
konkurrent wellicht nog begrijpelijk 
(men snijdt pijlen uit het hout dat er 
voorhanden is!) maar het was in feite 
koren op de molen van de Brusselse 
Vlamingenhaters. 

Het feit, dat op dat ogenblik juist een 
boek over Wim Maes en de V M O ver
schenen was en in het Volksunie
weekblad lovend besproken werd, 
was louter toeval, maar wéér een 
reden te meer om de Volksunie, de 
VMO, de straatterreur en het fascis
me door elkaar te halen, in het kader 
van de verkiezingspropaganda. 

— De verkiezingsuitslagen in Vlaande
ren en Wallonië werden op zeer diver
se wijze geïnterpreteerd en waren 
ook op verschillende wijze interpre
teerbaar, al naargelang men met de 
vorige gemeenteraadsverkiezingen of 
de vonge parlementsverkiezingen ver
geleek. Afgezien van het feit, dat in tal
rijke kleinere gemeenten geen eigen 
VU-lijst opkwam, was de uitslag voor 
de Volksunie - of voor Vlaams-nationa-
le of Vlaamsgezinde lijsten vooral in 
het arrondissement Antwerpen en in 
het arrondissement Brussel zeer 
groot. 

De Volksunie bleek overal sterker te 
zijn dan de PVV en in menige gemeen
te zelf sterker dan de BSP. De voor 
oorlogse situatie, toen in talrijke platte
landsgemeenten de Vlaams-nationalis
ten de énige effektieve oppositie vorm
de tegen het bondgenootschap van 
klerikaal kapitaal, herhaalde zich in 
menige gemeente. In Brussel was de 
uitslag niet verkeerd te interpreteren: 
de bestendige en volgehouden aktie 
van de Franstaligen, de pers op kop, 
had het fransdolle FDF (onder Brussel
se benaming) tot de sterkste partij 
gemaakt in de negentien gemeenten: 
161 zetels, tegen 124 voor de socialis
ten, 115 voor de liberalen en slechts 
104 voor de lijst Vanden Boeynants. 
De specifiek-Vlaamse partijlijsten ken
den midden deze konfrontatie van het 
Brussels opbod aan franskiljonisme en 

Vlaamshaterij weinig sukses. 
Na de euforie van de eerste dagen en 
de Vlaamse reakties op deze uiting 
van Frans-Brussels ongenoegen, be
gon men een beetje schrik te krijgen 
van het eigen fanatisme en de mogelij
ke gevolgen ervan. «L'isolement de 
Bruxelles se confirme» schreef een 
bevreesd geworden « Libre Belgique ». 

(wordt voortgezet) 
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DAK! 
een eigen dak boren je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 
Het kan nog ' De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie
duisternis Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reëel over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken 

U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met zi jn 1001 mogelijkheden, zi jn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard 
Kom ki jken ' Ter plaatse of op plaatjes ' Maak NU een 
afspraak Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN U W ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

ANTWERPEN : MEIR 18 - TEL (031)31.78.20 
BRUSSEL: KOLONIENSTRAAT 50 - TEL (02)219.43.22 
GENK: WINTERSLAGSTRAAT 22 - TEL (011)35.44.42 
GENT: ONDERBERGEN 43 - TEL (091)25.1923 
LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL (016)23.37.35 
SINT-NIKLAAS: ZAMANSTRAAT 54 -TEL (031)76.73.27 
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Jacques Chirac — zo een beetje 
onze Leo Tindemans, maar dan in 
zal(formaat natuurlijk, en openlijl< in 
het Frans — heeft de grote Franse 
sportievelingen romdom zich ver
gaard, om eens te praten over het 
statuut en de status van de sportve-
detten. 

Wij veronderstellen dat dit gesprek 
zo een beetje de puntjes op de i 
moest zetten van de besprekingen 
tussen de Franse sportminister Ma-
zeaud en de sportlui. 

Mazeaud wil namelijk op vijf vlakken 
en van staatswege uit hervormingen 
invoeren, die allemaal de sport ten 
goede moeten komen. 

Voor de studenten-topsporters zul
len de lessenroosters aangepast 
worden, en zullen allerlei faciliteiten 
gezocht worden opdat de dames en 
heren zich zoveel mogelijk onledig 
zouden houden met de hoogst be
langrijke opdracht van te trainen. 

De staatsbedienden — altijd top
sporters, want naar de anderen kijkt 
men ook in Frankrijk niet om — zul
len half-time jobs krijgen, zonder 
afhouding van loon. Maar ze worden 
nog altijd geen staatsatleten natuur
lijk. Dat kent men alleen In het ver
dorven oosten. 

ALLELUJA 
De andere werknemers zullen ver
goed worden voor het loonverlies 
dat ze lijden door te trainei'i of Frank-
rijks eeuwige glorie te gaan verde
digen op een of ander sportveld. 

Aan een duizendtal sportlieden, die 
nog geen vedette zijn, maar het 
hopen te worden, zal geld ter be
schikking gesteld worden, wat uiter
aard de opgang naar de top zal ver
gemakkelijken. 

Tenslotte zal geld uitgetrokken wor
den om de helden, als ze moe zijn 
van al dat sporten, te herscholen, 
zodat ze met een lenig sprongetje de 
gewone knul, die al een jaar of twin
tig zijn nikkel afdraait om een bevor-
deringetje te krijgen, kunnen voorbij
steken. 

De sportgazetten gillen van bewon
dering om dit grandioos plan, de 
Franse sport en gloriol ter ere. En wij 
kunnen alleen onze achterlijke boe
renkop schudden, en peinzen dat het 
ver gekomen is dat men de Franpais 
et Frangaises kan paaien met derge
lijke onnozele, kostelijke, onsociale 
en doorzichtige verlakkerij. 

Gelukkig zijn de Belgen andere ke
rels... 

Abonnementendienst: Volders
straat 71. 1000 Brussel 
Tel 02/512 5160 

Jaarabonnement 500 fr 
Halfjaarlijks 300 fr 
Driemaandelijks 150 fr 
Steunabonn 1 000 fr 
Losse nummers 16 fr 
Alle stortingen voor het blad op 
prk 000-0171139-31 van «Wij . . . 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel 
Hoofdredakteur. Paul Martens 
Redaktie en publiciteit Drukpers

straat 20, 1000 Brussel Tel 
02/217 9798 (liefst in de voor
middag) 

Verantw uitg Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlei 135. 2100 Deurne 

BEVESTIGD 
De zaak La Louvière — poging tot 
omkopenj van tegenstrevers via de 
trainer an andere tussenpersonen — 
IS ook uit de voeten De klub is nog in 
beroep gegaan, maar het beroepsko-
mitee heeft de vroeger uitgesproken 
straffen bevestigd La Louvière 
wordt venwezen naar tweede afde
ling De trainer, Jef Junon, wordt uit 
de bond gesloten Twee spelers die 
als tussenpersoon fungeerden, wor
den voor de duur van één jaar 
geschorst Zoals men weet ontkent 
Junon alle schuld, en is hij het met 
eens met door de bond gebruikte 
metodes (aanwerving van een detecti
ve) HIJ ZOU — wij schreven het reeds 
— zinnens zijn van de bond twintig 
miljoen frank schadeloosstelling te ei
sen W I J zijn eens benieuwd of hij zijn 
bedreiging zal uitvoeren 

WELKE NORM ? 
Deze week werd de voorlopige lijst 
van Belgische deelnemers aan de 
olimpische spelen bekend gemaakt 
Tot op dit ogenblik prijken daarop 
tachtig namen Er zullen er nog bijko
men, o m voor gewichtheffen, boog-
en pistoolschieten, en beslist ook wel 
voor andere sporttakken Laten wij 
ramen dat er zowat honderd deelne
mers naar Montreal zullen trekken 
Het grootste aantal — sedert vele 
jaren — dat ooit deelnam Voor ons 
mag het Ook de nog veel meer dele-
gees die zullen gaan meeeten Sommi
gen wellicht met vrouw, kinderen, lief 
of andere rechthebbenden Maar er 
zit 01 in dat alles iets hypokriets 
Ofwel gaat men «om mee te doen», 
en dan hadden er meer kunnen gaan 
Trouwens, in die optiek gelooft nie
mand meer Ofwel gaat men om te 
winnen — waar de meeste Belgen 
nog met eens aan denken — en dan 
had men er van de tachtig zeventig 
kunnen thuislaten Ofwel — en daar 
ligt o I de norm — is het aantal atleten 
afhankelijk van het aantal delegees 

VAN DAG... 
• MAANDAG : Emiel Za,topek knjgt 
de fair-playpnjs Pierre de Coubertin 
Krijger en schenker moeten ongeveer 
even oud zijn 
• DINSDAG : En het olimpisch kömi-
tee heeft gewaarschuwd voor agressi
viteit en geweld rond de sportvelden 
Waar halen ze ' t ' 
• W O E N S D A G : Wie kan zeggen 
waar Monne Goethals z i t ' Ergens' 
Altijd maar op zoek naar een goede 
sjotter De changard 
• DONDERDAG. Van d e l 6 gepre-
selekteerde renners voor Montreal 
blijven er nog 9 over De delegees zul
len nog zelf moeten rijden 
• VRIJDAG: In Montreal zijn de 
loodgieters aan het werk gegaan 
Veel te vroeg lijkt het ons anders met 
• ZATERDAG • Jongens en meisjes, 
in Brussel is de velo van Eddy te vere
ren I De lol houdt daar met op 
• Z O N D A G : Hapert er iets aan ons 
teevee t je ' Wi j krijgen nog maar al
leen sportbeeldekens 

...TOT DAG 

NUTTIG 
Chottenhere, wat wordt er in radio, 
teevee en gazetten toch «petrol» 
gegeven over die olimpische spelen 
Wie nu nog met weet welk fenomeen 
in 1948 zesde was in het polsstok-
spnngen, en in 1952 derde in het hor
den (omver)lopen is een dikke 
ezel WIJ , het gewone volk, worden 
werkelijk overstelpt met sport, van de 
vroege morgen tot een stuk in de 
nacht, en via alle media Het rezultaat 
IS verbluffend wij betaalden méér 
voor een pakje sigaretten en wisten 
nog met eens dat ze wéér waren 
opgeslagen De mensen staan me
kaar te trekken en te sleuren — zelf 
gezien op de markt — om een kilok^n 
patatten te kunnen kopen voor 26 
frank, en niemand vraagt waar de 
andere Beize patten naartoe zijn 
Men laat de regenng zonder protest 
een prutseng naamplaatje ruilen te
gen honderden arbeidsplaatsen 
Waar de sport en de spelen allemaal 
goed voor zijn 

ACH, DIE JEUGD... 

Gino Bartali, de oude leeuw, de gewe
zen campiomssimo, de adelaar, en 
hoe men hem verder ook nog ge
noemd heeft heeft nog eens van zijn 
neus gemaakt en hij had, dachten wij, 
gelijk De jonge renners brengen er in 
de ronde van Italië mets van terecht 
zegt « de ouwe » Zij maken zich bela
chelijk — steeds volgens Gino — met 
de zotte uitleg die zij voor alles en nog 
wat weten te verstrekken, maar on
dertussen doen ZIJ mets, en brengen 
ZIJ de mannen zoals Merckx, die wel 
bereid zijn een inspanning te doen, in 
een zeteltje naar de overwinningen 

Grotendeels heeft Bartali natuurlijk ge
lijk, zoals alle ouderen die van alles en 
nog wat aan te merken hebben op 
hun opvolgers Maar men mag toch 
ook niet uit het oog verliezen dat de 
opvattingen veranderen Wie ver
wacht in dit geval van een jonge koe-
reur nog dat hij het de vedetten lastig 
zou maken ' 

Mm"^» 
Anderlechts «gouden schoen» Robby Rensenbrink lag in de bekermatch aan 
de basis van de winninggoals Een weinig zuinige Hollander 

Anderlecht won dus met alleen de 
Europese beker voor bekerhouders, 
maar ook de Belgische beker door 
Lierse kansloos te verslaan Aan de 
volgende editie zou Anderlecht twee 
keer mogen meedoen omdat het dit 
jaar overwinnaar werd en omdat het 
de BeIze pot veroverde Normaal 
gesproken zal Lierse — andere fina
list in de nationale kompetitie — de 
plaats van Anderlecht als verse beker

houder met mogen innemen Wat het 
wel zou mogen doen hebben als het 
geklopt werd in de finale door Brugge 
Dit omdat Brugge al aangeduid is — 
als kampioen van België — voor een 
andere Europese kompetitie Wie in al 
die poespas enig belang mocht stel
len, kan echter eens nakijken wat de 
offisjellen gaan beslissen op 14 juni 
Het zou namelijk kunnen dat Lierse 
toch mag meespelen 

Af\nBi\)OLil\ 
BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58. 
1800 VILVOORDE 
TEL 02/2510386 
Alle grote uitgaven 
en ook alle kleine 

COSTAN BELGIUM - HEIDI FRIGO'S 
Voor uw koel- en winkelinstallaties te 
Hekelgem tel 053/667125 Te Sint-Ni-
klaas tel 031/765880 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
(031/37 45 7P) 

ELECTRA-BREEpvba 
Electro — Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188 - 4624 77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/441742 - 441743 
MIELE - AEG - LINDE 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat 9 - 2251 MASSENHOVEN 
Uit sympathie 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)7J4 0643 
Na 18 u 4254642 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268 14 02 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Ste«nhouwersv«st, 52 Antw*rp«n Tel 03 3135 83^ 

PVBA RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 — 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

RESTAURANT DE XVI" EEUW 
Lakenstraat 120 1000 BRUSSEL 

Uitgebaat door eer echte Tunesische 
Vlaamse vriend 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/234794 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EM ZOON ANDRE 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054/33 37 56 
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PULSARS 2 
Pulsars zijn, als we even mogen 
herhalen, op het einde der zestiger 
jaren ontdekte sterke maar onzicht
bare bronnen van radiostraling, die 
zeer regelmatig sterke impulsen 
uitstoten van korte duur, gaande 
van 0,1 tot 4 sekonden. Tussen de 
pulsen liggen intervallen van — 
orde van grootte — 1 sekonde. 
Men denkt dat de pulsars neutro
nensterren zijn, d.w.z. een rest van 
geéksplodeerde reusachtige ster
ren. 

In een neutronenster is de materie 
zodanig samengepakt dat proto
nen en elektronen samengeperst 
worden tot neutronen. 

Het volume van die sterren is zeer 
klein. Om een idee te hebben : een 
straal van 10 km. Vergeleken met 
de zon, zelf al een eerder kleine 
ster, met haar straal van 
700.000 km., is dat inderdaad niet 
veel. 

Daarentegen is de massa van de 
neutronenster vergelijkbaar met 
die van de zon. Zij moet dus een 
enorme dichtheid — of soortelijk 
gewicht zo men dat verkiest — 
bezitten, en dit werd inderdaad 
door de Antwerpse astronoom dr. 
de Loore berekend op 1 miljard 
ton per cm3. Een koffielepeltje 
materie van een neutronenster zou 
1.000.000.000.000 kg. wegen. De 
temperaturen zijn onvoorstelbaar 
hoog Aan de oppervlakte zowat 10 
miljoen graden, in de kern mis
schien 1 miljard. 

Oe duur van de pulsen stemt onge
veer overeen met de tijd die de 
neutronenster nodig heeft om om 
haar as te draaien. Dat is dus 
uiterst weinig. Van een fraktie van 
tot enkele sekonden. 

De straling is afkomstig van deel
tjes die in het magneetveld van de 
ster als elektronen tot de lichtsnel
heid versneld worden, waardoor 
ze, naast licht ook radiostraling uit
zenden. Doordat het magneetveld 
helt ten opzichte van de rotatie-as 
van de ster, passeert slechts perio
diek een bundel radiostraling de 
aarde — de puls — en gaat de rest 
er ver langsheen — het interval ~ . 

Tenslotte hebben de geleerden 
nog uitgemaakt dat de neutronen
ster langzamer gaat draaien naar
mate ze ouder wordt, zodat de 
snelst draaiende (of die met de 
kortste puls] de jongste zijn. En dit 
klopt wel met het feit dat de piep
jonge pulsar in de Krabnevel — hij 
is • geboren » in 1054 — pulsen uit
zendt van slechts 0,03 sekonde. 

Wij kunnen het hierbij laten voor 
de neutronensterren en de pulsars, 
maar toch niet zonder de beden
king dat deze ontdekkingen een 
fameuze bijdrage hebben geleverd 
om erachter te komen hoe de ster
ren, en meer algemeen het heelal, 
evolueren, in afwachting dat aan 
de hand van < historische doku-
menten > de geschiedenis van het 
heelal een open boek zal zijn. Dat 
is echter nog niet voor morgen. Er 
blijven, zoals volgende week hier 
al zal blijken, nog zoveel raadsels 
op te lossen. 

infoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
teL 050 /354 04 
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