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Onderhandelingen voor 
federaal pakt 
De Volksunie neemt deel aan 
onderhandelingen over een 
regeringsprogramma waarbij 
een zeer uitgebreide materie ter 
sprake zal komen. Of dit al dan 
niet kan leiden tot een 
deelneming aan de regering, 
hangt af van de inhoud van dit 
programma. Daarover valt thans 
nog niet te oordelen, en een 
beslissing zal in de schoot van 
de Volksunie vanzelfsprekend 
genomen worden door de 
instanties die daarvoor statutair 
de verantwoordelijkheid dragen. 
Het is omdat hierover met de 
minste twijfel bestaat, dat In de 
rangen van de partij pozitief 
geoordeeld wordt over de 
voorbereidende 

onderhandelingsfaze die thans is 
afgesloten Ook in de ruimere 
Vlaamse openbareopinie luidt het 
oordeel gunstig over de wijze 
waarop de Volksunie-leiding tot 
nog toe in deze aangelegenheid 
is opgetreden. Het Is in een 
pozltieve Vlaamse sfeer dat 
Hugo Schlltz en Frans Van der 

Eist plaats genomen hebben aan _ 
de onderhandelingstafel. 
Hoe de besprekingen zullen 
verlopen kan niemand voorzien. 
Aan de ene kant dient 
aangestuurd te worden op een 
groeiende Vlaamse politieke 
macht waarvan de Volksunie de 
zekerste uitdrukking Is. Aan de 
andere kant staat er echter de 
huidige grondwettelijke struktuur 
van dit land, die als een hypoteek 
weegt op de toekomst van de 
Vlaamse gemeenschap. Zonder 
toe te geven aan een gevoel van 
onvruchtbare bitterheid, dient hier 
nog eens gezegd dat de 
grondwet die door de traditionele 
partijen tijdens de legislatuur 
1968-1971 aan het land werd 
opgedrongen, een voor 
Vlaanderen ongunstige 
werkelijkheid Is, waarvan de 
gevolgen zwaar doorwegen. 
Meer bepaald dient dan 
verwezen te worden naar artikel 
107 quater, waardoor de 
grondslag is gelegd van een 
drieledige gewestvorming In 

uitermate gevaarlijke 
omstandigheden. De Volksunie 
heeft tegen de opname van dit 
artikel In de nieuwe grondwet 
gestemd, maar werd in die 
afwijzende houding jammer 
genoeg niet door de andere 
Vlaamse partijen gevolgd ; ook 
niet door de CVP, die aldus een 
zware verantwoordelijkheid o p ' 
zich genomen heeft 
De ontvoogding van onze 
gemeenschap en het ontstaan 
van een eigen Vlagrnse 
staatsstruktuur dienen in die 
omstandigheden met de grootste 
krachtdadigheid verder 
nagestreefd te worden hoe hoog 
de hinderpalen soms ook 
opgestapeld werden. Voor de 
Volksunie dient dit te gebeuren 
— en dat Is de grondstelling van 
de VU-onderhandelaars — 
binnen een globaal federaal pakt, 
d.w.z. In een globale 
grondwetsherziening waaraan 
het tweeledige federalisme ten 
grondslag dient te liggen. De 
Vlaamse volksgemeenschap — 

Trefpunt 150: 
een Belgicistische $tad in het groen 

waartoe vanzelfsprekend ook de 
Vlamingen te Brussel behoren — 
moet In de toekomst een 
konstltutloneel bestaan lelden, en 
de gewestelijke vormgeving Is ' 
voor haar slechts denkbaar In de 
mate waarin met die tweeledige 
basisopvatting rekening wordt 
gehouden. Rond die 

fundamentele idee, die beslissend 
is voor Vlaanderens politieke 
toekomst dient een Vlaamse 
konsensus tot stand gebracht te 
worden. 

Het deel van de 
onderhandelingen dat betrekking 
zal hebben op de 
sociaal-ekonomische Inhoud van 

een regeringsprogramma is voor 
de Volksunie eveneens van zeer 
groot belang. Nu meer nog dan 
vroeger zal blijken hoe 
noodzakelijk het is geweest dat 
de Volksunie bij haar programma 
en haar werking alle domeinen 
van het maatschappelijk leven 
heeft betrokken, zodat ze ook in 
dit deel van de 

Egmont-besprekingen niet 
marginaal zal optreden, maar 
integendeel een originele bijdrage 
kan leveren. Zij die ons graag 
voor een «taaipartij» willen 
doodverven, zullen ondervinden 
dat onze onderhandelaars een 
volledig staats- en 
maatschappijmodel voor ogen 
staat 

Het is in die geest dat we met een 
rustig vertrouwen het verloop 
van de Egmont-besprekingen 
volgen. De VU-onderhandelaars 
weten dat achter hen een oude 
traditie van onverzettelijke 
vasthoudendheid staat en dat de 
Volksunie de partij is waarin 
honderdduizenden Vlamingen de 
voorafbeelding zien van onze 
gemeenschap In een nieuwe tijd. 
Een nieuwe tijd met meer 
Vlaamse macht en met groter 
Vlaamse verantwoordelijkheden. 

Senator 

Hektor De Bruyne 
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OPIMIC^ 

der een Vlaams-nabonale part j wil blij
ven 

J B Wommelgem 

LEEUWEVLAG 

AFFICHE 

Wist u dat een Brusselse firma het 
blijkbaar passend billijk en geschikt 
acht in 9320 Oudegem haar waren in 
het Frans te komen aanpnjzen ' 
Op het Marktplein aldaar kan men op 
de telefooncel een grote affiche be
wonderen met de volgende tekst 
- Les plus beaux luminaires de Bruxel-
les- M S S , 43-45 Bd Anspach 

C B Aalst 

EFFEKT 

Het Tindemans-effekt is de voortzet
ting van het in 1830 ontstane Belgie-ef-
fek t het samenbundelen van klenkale 
en liberale krachten om van de Vla
mingen Belgen te maken Het is met 
gelukt, dank zij de met bloed, tranen 
broodroof en ontelbare jaren gevan
genis betaalde stnjd van Vlamingen 
die alles hebben geofferd voor hun 
volk 

Vlamingen die het «ef fekt - doorheb
ben maken zich best met te druk 
«Katoliek en stevig gelovig heb ik 
altijd opgemerkt dat onder alle ploer
ten de katolieke ploerten de ergste 
zijn » Robert Poullet in zijn boek « Ce 
n'est pas une vie» 

C M , Tervuren 

GASTARBEIDERS 

Onder de lezersbrieven gepubliceerd 
in uw uitgave van 5 mei werd mijn 
aandacht weerhouden door de brief 
van L J , Brussel, met als btel « Gastar
beiders » 
De nota van de redaktie onderaan de 
bnef lijkt mij een handige manier om 
rond de zaak heen te draaien 
Het importeren van gastarbeiders — 
deze hatelijke vorm van moderne «sla
venhandel- — blijkt ook voor de 
Volksunie, te behoren tot de vele 
taboes waarover men liever zwi jgt 
W I J hebben in België een beroepsbe
volking van vreemde nationaliteit van 
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Verantw uitg Hugo Schiltz, Te 
Couwelaeriei 134. 2100 Deurne 

± 250000 eenheden terwijl het aan
tal volledig werklozen tot 230000 is 
opgelopen 

Men moet geen doctor in ekonomi-
sche wetenschappen zijn om in te 
zien dat voor de oplossing van de 
werkloosheid, het voldoende is de 
meeste vreemdelingen naar hun land 
van herkomst terug te sturen 
Het IS echter zoals met het oplossen 
van de ondervoeding m India bij mid
del van het afslachten van de ontelba
re heilige koeien die het land kaalvre
ten Ook India heeft zijn taboes 

L v d W , Oostende 

NOG DE VERKIEZINGEN 

De uitslag der verkiezingen in de Brus
selse omgeving (20 tot 22 % van de 
stemmen) heeft bewezen dat de VU-
kiezer hoofdzakefijk stemt als Vla
ming Het programma is van onderge
schikt belang 
In het bedreigde Brabant stemt de 
overtuigde Vlaming tegen het franko-
foon imperialisme Waarom brengt 
men de kiezer in gans Vlaande.'en 
geen Vlaams bewustzijn b i j ' Waar
om hem er met op wijzen dat de ver-
fransing vanuit Brussel niet alleen de 
kust de taalgrens maar ook hem uit
eindelijk zal be re i ken ' Wij hebben 
het weekblad «Wij», enkele streek-
bladen verkiezingspamfletten enz Dit 
alles wordt alleen gelezen door men
sen die het met nodig hebben 

BIJ de anderen belandt het ongelezen 
in de scheurmand zelfs een dagblad 
zou met baten Op deze wijze kan de 
V U de man in de straat met bereiken 
Hoe dan w e l ' Door b v in gans 
Vlaanderen maandelijks in korte slo
gans en koeien van letters aanplak-
bneven te plaatsen De man in de 
straat opmerkzaam maken op het 
een of ander punt van Vlaams ver
raad of op achteruitstelling Als men 
volhoudt moet hij dit wel lezen en uit
eindelijk zal hij misschien beginnen 
nadenken De uitslag van de volgende 
verkiezingen zullen er met om liegen i 

A W , Meise 

MACHTSVERHOUDINGEN 
Het centrum van ons land met zijn reu-
zenarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde (samen 866 735 kiezers in 77) 
vertoont merkwaardige vaststellingen 
bij de vergelijking van de verkiezings
uitslagen voor de Kamers (1968 -
1971 - 1974 - 1977) Hieruit blijkt o m 
— dat de VU de enige partij is die 

steeds maar vooruitgaat sinds 
1968 (6,5 - 8,3 - 9,0 - 9,9 %) 

— dat het FDF met zijn recente voor
uitgang (?) teruggevallen is van 
28,8 % in 1971 op 258 % in 1977 

— dat de CVP, na de scheiding van 
de PSC in 1974 bij de lijstvorming 
vooruitgaat (-1- 42) en dit wellicht 
gedeeltelijk ten nadele van de 
PSC en VDB ( - 1 4) 

- dat de «familie- CVP-PSC met 
haar vooruitgang van 238 in 1971 
naar 29 9 in 1977 nog steeds met 
de 30,2 van 1966 bereikt heeft 

- dat de CVP-PSC als familie de 
sterkste formatie is in 1977 ge
volgd door het FDF met 258 en 
daarna de PSB-BSP met 160 en 
tenslotte de PL-PVV met 13,2 

- dat de PSB-BSP de enige partij is 
die steeds maar achteruitgaat 
sinds 1968 nl van 20,5 - 20 5 -19 4 
tot 16,0 in '77 

- dat de PL-PVV-fami l ie» onge
veer (verschil 1 %) op de helft is 
teruggevallen sinds 1968 van 
24,4 in 1968 tot 13,2 in 1977 

In deze vaststellingen zitten verschijn
selen als «Vlaams Brabant- ( = Hal-
le-Vilvoorde) en de rol van politieke 
figuren vervlochten 

Besluit 

Meer politieke realiteitszin zou PSC 
en PSB maar vooral PVV en BSP tot 
meer bescheidenheid moeten aanzet
ten Immers de VU staat ongeveer 
naast de PSC en PSB en een stuk 
boven de PVV en BSP 

Het verlies van 1 000 stemmen voor 
de laatste nationale « eenheids-part i j 
van KPB-PCB is veelbetekenend En 
de andere (Belgische) nationale linkse 
strijders AMADA-TPO en RAL-LRT 
hebben dit verlies helaas met kunnen 
opvangen, samen bereiken zij 0,4 
+ 0 , 4 % 

V A Brussel 

PLURALISME 

Waarom gaat lezer E D A elders zoe
ken wat hij in eigen huis vinden kan ? 
Waarom tracht hij « t Pallieterke » ver
antwoordelijk te maken voor de lichte 
achteruitgang, waarvan de oorzaken 
hoofdzakelijk bij de VU zelf liggen ' 
Men kan met ongestraft trachten zijn 
eigen oorsprong en wezen uit te wis
sen met allerhande progressistische 
luchtsprongen Men kan met onge
straft het vermoeden verwekken dat 
men bereid is Vlaams-nationalistische 
grondbeginselen op zak te steken of 
te versluieren ten einde een zetel te 
veroveren in de gemeenteraad van 
Bommerskonten of een ministerzetel 
in de Wetstraat Wie met dergelijke 
ambities het vertrouwen van een deel 
van zijn volgelingen dagelijks onder
mijnt moet daarvoor betalen 

Men kan het t Pallieterke met kwalijk 
nemen dat het standvastig en sinds 
lang gewaarschuwd heeft voor de 
schadelijke gevolgen van de al te 
opportunistische al te pragmatische 
en al te verwarrende houding van 
sommige VU-leiders 

De godsvrede van het Vlaamse Front 
uit de jaren na de eerste wereldoor
log hier willen voorstellen als een 
geslaagd pluralistisch experiment is 
misleidend Wie de strubbelingen m 
het Vlaamse Front destijds heeft mee
beleefd zal er nooit aan denken een 
terugkeer tot de godsvrede aan te 
bevelen Het volstond dat het V N V 
opdaagde met een duidelijk politiek 
en sociaal-ekonomisch programma 
om de vaandeldragers van de gods
vrede naar de nieuwe orgamzatie te 
lokken of ze naar een andere partij te 
drijven waar ze ideologisch thuishoor
den 

Wat de VU-aanhangers wensen, is 
klaarheid Het gaat met op dat in het 
ene arrondissement verbrand wordt 
wat in het andere wordt aanbeden In 
dit opzicht IS het pluralisme met zijn 
onbeperkte speelruimte voor de 
meest tegenstrijdige opinies het ver
derfelijkste dat men aanbieden kan 
aan een partij wier toekomst slechts 
kan verzekerd worden door echte 
idealisten, en met door politieke harle
kijns En nog veel minder door men
sen die met eens weten wat het 
Vlaams-nabonalisme eens was en 
wat het Wijven nx)et indien de VU ver-

Onlangs werd te Val-Meer een oud 
flamingant en Volksumelid ten grave 
gedragen Deze had zijn familieleden 
gevraagd dat bij zijn begrafenis de 
leeuwevlag over zijn lijkkist zou ge
legd worden 

Dit werd echter geweigerd door de 
kapelaan Lemmens afkomstig uit de 
Voerstreek die de pastoor verving 
(wegens afwezigheid) 

Als reden gaf hij op dat in de kerk 
alleen het baarkleed van de kerk over 
de lijkkist mag gelegd worden De 
leeuwevlag werd over de lijkkist ge
legd maar was bedekt met het baar
kleed 

Deze week werd de gewezen ge
meenteontvanger van Val-Meer (oud-
strijder T914-1918) begraven 

Tot mijn grote verwondenng lag ech
ter de nationale dnekleur over diens 
lijkkist in de kerk Enkele jaren gek>-
den werd te Millen eveneens een fla
mingant begraven en daar mocht de 
leeuwevlag wel over de lijkkist liggen 
in de kerk 

Werkt nu de katolieke kerk ook al dis-
kriminerend of zijn haar voorschnften 
verschillend van parochie tot paro
c h i e ' 

S P , Val-Meer 

EENDRACHTIG 

Onverwachte wending toch verleden 
week toen formateur Tindemans op 

verzoek van 4 partijvoorzitters alsnog 
aan de Volksunie en het FDF moest 
vragen om aan de voorbereidende 
onderhandelingen deel te nemen 

De VU gaat — daar moeten wij met 
aan twijfelen — haar volle verant
woordelijkheid opnemen en de zaak 
der Vlamingen met klem verdedigen 
Dat de besprekingen moeilijk zullen 
zijn en lang kunnen duren weze onder
streept De leuze van onze partij bij 
de recente verkiezingen «Uw enige 
Vlaamse waarborg Volksunie», is in
derdaad maar al te waar Op de CVP 
onder de leiding van Tindemans moet 
zeker met gerekend worden als een 
eventuele loyale bondgenoot aan de 
konferentietafel De formateur zal den
kelijk zijn volgens hem voorfciestemde 
partners in de toekomstige regering 
— de BSP-PSB — naar de ogen kij
ken Voorts stelt zich de vraag of de 
socialisten met de gedachte koeste
ren de VU en het FDF tijdens het 
bespreken van het kommunautair dos
sier voortdurend tegenover elkaar uit 
te spelen om deze dan uiteindelijk 
machiavellistisch de schuld van de 
mislukking der onderhandelingen in 
de schoenen te schuiven We moeten 
de volgende dagen en weken op alles 
voorbereid zijn en als een man achter 
de VU-onderhandelaars staan We 
kunnen voorzitter Hugo Schiltz en 
stichter-voorzitter Frans Van der Eist 
bij hun moeilijke opdracht het best hel
pen door eendrachtig de rangen te 
sluiten, ons vertrouwen in hen uit te 
drukken, met nog meer entoesiasme 
voor de partij te gaan werken Wij 
moeten ook beseffen dat indien de 
besprekingen mislukken er ons — 
ware Vlamingen — nog een lange 
strijd wacht 

F D, Antwerpen 

brief van de 
redaktie 

Brussel,11 mei 1977 

Waarde lezerCes}, 

Het gebeurt wel niet elke dag. 
maar toch geregeld, dat vertrou
welijke dokumenten op de redak-
tietafel belanden. 

In sommige gevallen betreft het 
informatie die het daglicht schuwt 
Het is één van die moeilijke maar 
tevens boeiende momenten voor 
een joernalist die jaagt op nieuws 
dat heet-van-de-naald•is. 

Omdat het publiek recht op infor
matie heeft, en omdat de waar
heid haar rechten heeft publiceer 
je deze geheimgehouden informatie. 
En dan kan het wel eens gebeuren 
dat men in hoge kringen lastig 
wordt. 

Dat hebben zopas vier Gentse 
gerechtsjoernalisten mogen erva
ren, die informatie omtrent de 
zaak-Jespers publiek maakten. 
Voor ons is het duidelijk : een 
gewetensvol joernalist mag zijn 
vertrouwe lij Kt bronnen niet be
kendmaken. En het wordt hoog tijd 
dat beroepsjoernalisten kunnen 
steunen op beroepsgeheim : het 
is een onmisbare bouwsteen voor 
een demo krat ische Vlaamse staat. 
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Daar vliegen onze centen 

Minister van Landsverdediging Vanden Boeynants heeft met zijn 
handtekening vorige vieek ons land nu definit ief verbonden om voor 
40 miljard (veertigduizend miljoen) fr. F-16-gevechtsvliegtuigen aan 

te kopen. Terwijl wordt gedokterd aan een nieuwe regeringsformatie. 
In juni 1975 werd de veldslag geleverd voor de keuze van de leger
toestellen : de Franse Mirage of de Amerikaanse F-16. 

Achter de schermen werden 
toen heel wat politico-komnnercié-
le nummertjes opgevoerd. Minis
ters en kabinetschefs werden uit
gebreid en herhaaldelijk op vakan
tieverblijven van zakenlui uitgeno
digd. 

In de Wetstraat zorgden PDF en 
RW voor heel wat drukte: het 
moest en zou een Frans ge
vechtsvliegtuig worden voor het 
Belgisch leger Uiteindelijk kon de 
regering dan toch moeilijk anders 
dan de Amerikaanse F-16 te kie
zen. 

Tegen de zin in van een groot 
deel van de bevolking besteedde 
de regering — zonder vooraf het 
parlement te raadplegen — 30 
miljard (!) voor de aankoop van 
gevechtsvliegtuigen. 

Vlaanderen zal voor minstens 
60 t.h. van dat bedrag opdraaien, 
terwijl de Amerikaanse kompen-
saties voor het grootste gedeelte 
naar de Waalse industrie gaan. 
En, omdat geen Frans vliegtuig 
werd aangekocht hebben de 
RW-Walen bijkomende toegevin
gen van de Vlaamse ministers 
bedongen... 

Voor haar miljardenuitgaven ne
geerde de uittredende regering 
volkomen het parlement te raad
plegen. 

Terloops: m 1975 werd voor de 
reuzenaankoop van de YF-16 
een uitgave van 30 miljard fr. 
vooropgesteld. Vandaag, nauwe
lijks twee jaar later, spreekt men 
van kontrakten voor in totaal 40 
miljard Belgische frank... 

POKERSPEL 

Het is voorzzien dat het eerste F-
16-vliegtuig in januari 1979 van de 
Belgische assemblageband zal 
rollen. 

De dure werken zullen verricht 
worden door de ondernemingen 
Fairey (Gosselies), Fabrique Na
tionale (FN-HerstalX Sabca (Ha
ren en Gosselies), en MBLE. 
General Dynamics is de belang
rijkste Amenkaanse partner in dit 
rijke pokerspel. We zullen dus 
spoedig onze centen zien vlie
gen : in de lucht en recht naar 
Wallonië. 

Het blijft nu stilaan een vaste 
gewoonte te worden dat ontslag
nemende regeringen miljardenuit
gaven doorduwen, ten voordele 
van Wallonië. Zoals begin deze 
week ook onder meer met de For
ges des Thy-Marcinelle et Mon-
ceau die 2 miljard fr. toegewezen 
kreeg, de Usines de Tubes de la 
Meuse (300 miljoen) en «een 
Waals bedrijf in de chemische 
sektor» (250 miljoen), waardoor 
31 (I) nieuwe arbeidsplaatsen tot 
stand komen. 

De Vlaamse textiel, chemie, steen-
kolennijverheid... moeten intus
sen hun eigen boontjes doppen. 
Hoeveel kontrakten zullen er ten 
nadele van Vlaanderen nog ge
sloten worden met instemming 
van Vlaamse ministers? (hds) 

öise? 
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F16-l€ontrakt definitief 

(pdb) — De tijd en stond zijn 
daar waarop de werklozen 
meer dan ooit op hun zaak 
moeten letten. Thans zoeken 
enkele van de politici, die wij 
of anderen verkozen hebben, 
een regering te vormen. Een 
bewindsploeg die er de volgen
de jaren moet voor zorgen dat 
wij allen zo goed mogelijk kun
nen leven, dat iedereen zijn 
rechtmatig deel krijgt van het 
gemeenschappelijk bezit. 

zen, van gastarbeiders tot 
werklozen, van ongewild al
leenstaande tot oude mensen. 
In heel deze schare nemen de 
werklozen wel een bijzondere 
plaats in. Zij zijn het slachtof
fer van ons ekonomisch sis-
teem. En het is een grote 
groep van slachtoffer: een 
kwart miljoen volledig werklo
zen en ettelijke tienduizenden 
gedeeltelijk werklozen 
(100.000 einde 1976). Een zo 

wisselkoersen, lonen, afzet
markten, e.a. 
De gedachtengang bij de be
oordeling van de werkloos
heid verloopt dan als volgt. Bij 
hoogkonjunktuur — de ekono-
mie draait op volle toeren — 
zijn er weinig werklozen. Bij 
laaqkonjunktuur, recessie, kri-
sis zijn er veel werklozen. Het 
is jammer voor die werklozen, 
zo zegt men, maar de over
heid kan hen alleen proberen 

ooit doen, want dit onder
scheid zal hun dagelijks leven 
sterk beïnvloeden. En manipu
laties zijn hier zeker niet denk
beeldig. 
De cijfers van de werkloos
heid zelf liegen er met om. In 
Vlaanderen hebben 80.000 
vrouwen en 46.000 mannen 
geen werk. Zowat 50.000 
werkloze Vlamingen zijn niet 
eens 25 jaar oud. Een andere 
groep van 50.000 heeft ten 

Werklozen let op uw zaak 
Maar met welke maat zal dit 
recht gemeten worden ? 
Er zijn genoeg programma's 
verschenen Nu moeten die uit
gewerkt worden. In het belang 
van ons allen. Er zullen in de 
volgende dagen in Brussel 
heel wat belangen te berde 
gebracht worden. Belangen 
van politieke families, van par
tijen, partijvleugels, invloedrij
ke personen en groepen, druk-
kingsgroepen, enz. Een klu
wen van belangen dat moet 
ontrafeld worden tot één 
draad van solidariteit: wie 
heeft geeft en wie nodig heeft 
ontvangt 

Maar wie heeft nodig ? Alle 
minderbedeelden. Over de he
le wereld en bij ons. Allen die 
het levenslicht zien in armoe
de, honger, ellende en verdruk
king. Allen die van bij hun 
geboorte getroffen zijn in hun 
persoon : lichamelijk en gees
telijk gehandicapten. Alle tijde
lijk gehandicapten: lichamelijk 
en geestelijk zieken en zwak
ken. Allen die in de maatschap
pij gehandicapt zijn door om
standigheden : allen van bui
tenechtelijke kinderen tot we-

grote groep dat er hier en 
daar binnenskamers stemmen 
opgaan om deze harde werk
loosheidscijfers met kunstgre
pen te verdonkeremanen). 
Steeds meer immers wordt 
het onderscheid beklemtoond 
tussen konjunktureel en struk-
tureel werklozen. Struktureel 
werklozen zijn dan die men
sen die geen werk hebben 
omwille van de struktuur van 
onze ekonomie. Bv. helpers in 
de landbouw, textielar
beiders, leerkrachten. Die heb
ben geen werk omdat er bij 
ons maar weinig aan land
bouw wordt gedaan, omdat er 

te lang teveel textielbedrijven 
geweest zijn, omdat er vol
gens de huidige onderwijs- en 
klasnormen te veel leraars zijn 
voor te weinig kinderen. 

De konjunktureel werklozen 
zijn de slachtoffers van de 
konjunktuur. Dit is de manier 
waarop onze ekonomie draait 
voor ons land heel sterk onder 
invloed van de wereldekono-
mie grondstoffenprijzen, ver
voerkosten, mechanizering. 

te helpen door onze ekono
mie, die zeer steri< afhankelijk 
is van het buitenland, zo sterk 
te maken dat zij overal kan 
mededingen. 

De struktureel werklozen 
daarentegen kunnen werk krij
gen als onze ekonomie anders 
gestruktureerd word t M.a.w. 

door andere aktiviteiten in het 
leven te roepen, door slecht 
renderende sektoren op te 
doeken en door spitsbedrijven 
te helpen groeien. Bv. meer 

gehandicapten- en bejaarden
zorg, kinderknbben; minder 
textielproduktie maar meer 
textielhamdel; meer studiebu
reaus ; enz. Deze strukturele 
werkloosheid kan de overheid 
dus wel wegwerken. 

Als er nu veel konjunktureel 
en weinig struktureel werklo
zen zijn, dan kan de overheid 
daar zogezegd weinig aan 
doen. Vandaar het belang van 
dit onderscheid. En dit is de 
reden waarom de werklozen 
op hun zaak moeten letten. Zij 
moeten het thans meer dan 

minste lager middelbaar onder
wijs gevolgd. Ongeveer 8.000 
werklozen hebben een diplo
ma van hoger technisch, nor
maal of universitair onderwijs. 
In de sektor l<leding in Vlaan
deren zijn 15.000 mensen 
werkloos, in de bouw 11.500, 

voeding 9.500, textiel 9.000, in 
.de diensten 18.000, in de han
del 12.000. Dit zijn alleen de 
erg hoge cijfers. Niet minder 

dan 37.000 bedienden in 
Vlaanderen zitten zonder 
werk. Onder heri ruim 27.000 

vrouwen. Aan de stempelloka
len schuiven verder 16.000 
kleermaaksters aan, 9.500 

handlangers. 7.000 mecani-
ciens. En ook dit zijn slechts 
de meest getroffen beroepen. 

Al deze mensen kunnen wer
ken. Zij hebben gewerkt of zij 
hebben school gelopen. Op
nieuw werk zoeken voor hen 
is het werk om. van hen die 
thans in Brussel het beleid van 

het land voor de komende 
jaren willen uitstippelen. 
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En bovendien 

... heeft het gemeentebestuur van 
Overijse in de loketzaal van het 
gemeentehuis een bord aangebracht 
met volgende boodschap : • Overij
se is eentalig Nederlands. Om u te 
helpen : volg de Nederlandse taalkur-
sussen. > 
... is het wel de vraag of frankofonen 
die mededeling van het gemeentebe
stuur (willen) begrijpen. 
... schrijft de ontslagnemende rege
ring nog een lening uit in de maand 
mei voor in totaal 50 miljard fr. 
... kan de schatkistbewaarder im
mers niet langer meer wachten op 
de vorming van een nieuwe rege
ring ; hij zit nog maar eens blut. 
... heeft het sociaal-ekonomisch 
kernkabinet zopas de Waalse staal
bedrijven Forges de Thy-Marcinelle 
et Monceau en Usines de Tubes de 
la Meuse bedacht met een krediet 
van 2 miljard fr. 
... heeft datzelfde ontslagnemende 
kabinet ook 250 miljoen fr. toegewe
zen aan • een Waals bedrijf in de che
mische sektor» 

waardoor 31 nieuwe arbeids
plaatsen kunnen tot stand komen. 
... is het niet de eerste dure grap van 
dat kernkabinet dat met ons geld 
speelt 
... werden enkele jaren geleden 200 
ton uranium in Israel gekaapt, en... 
verkocht door de Belgische Société 
Générale des Minerals, een filiaal 
van de Generale Maatschappij. 
. . is dit erts — waarmee een lekkere 
atoombom kan vervaardigd worden 
— uit Antwerpen vertrokken 
... en is men het spoor van dat goed
je nog steeds vruchteloos aan het 
zoeken. 

... heeft minister van Landsverdedi
ging Vanden Boeynants nog spoe
dig het definitief kontrakt onderte
kend voor de aankoop van F-16 
gevechtsvliegtuigen. 
... legde kamerlid Schyns uit de 
Oostkantons zijn eed af in het Duits, 
het Nederlands en het Frans. 
... werd hij vanop veel banken toege
juicht 
... werden bij de wapenfabriek FN 23 
pistolen gestolen 
... heeft Tindemans geregeld ver
klaard dat het land in deze moeilijke 
tijden dringend een stevige regering 
nodig heeft En is hij daarom dins
dag een dagje in Londen geweest, 
om aan te zitten aan een galadiner 
naar aanleiding van het 25-jarig 
ambtsjubileum van koningin Eliza
beth. 
... is er de kans dat een FDF-senator 
in de Vlaamse gewestraad zal zete
len. Madame Lucienne Mathieu uit 
Vilvoorde werd immers rechtstreeks 
verkozen als FDF-senator. 
... zitten er 13 onderhandelaars aan 
de formatietafels in het Egmontpa-
leis. 
... kreeg de prijzenkommissie van 
minister Chabert een aanvraag om 
de treintarieven met 11 Lh te verho
gen Zijn dossier lag reeds voor de 
verkiezingen klaar, maar de minister 
heeft het om begrijpelijke redenen 
wat laten rusten. 
... verwerpen de ASLK-personeelsle-

^den die aangesloten zijn bij de 
Vlaamse Bond nu formeel de taalka-
ders zoals die in regeringskringen 
werden vooropgesteld. 
... beschouwen de kranten «Volksga
zet» en «Vooruit' de onderhande
lingen met de « regionale partijen -
als louter tijdverlies. En werd dit 
overleg juist aangevraagd door de 
twee socialistische partijvoorzitters. 
... worden op Zaventem alsmaar 
wapens ingeladen met bestemming 
Zaïre. 
... pleit de Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen bij formateur Tindemans 
voor de herwaardering van de Lim
burgse steenkool. VU-kamerlid Willy 
Desaeyere zit daar voor veel tussen. 
.. werd op een kongres in Brussel 
een trieste boodschap gebracht: 
één landgenoot op tien zit met reu
ma verveeld. 

En bovendien 

'.TSi 

Dagelijks komen zo'n 400000 Vlamingen naar Brussel werken Als 
deze er nu eens allen hun taal zouden spreken, dan zou Brussel er heel 
wat anders uitzien Deze vrome wens wordt reeds ettelijke jaren geuit 
maar de werkelijkheid is heel wat anders 
Het Vlaams Komitee Brussel wil daar wat aan verhelpen door een 
grootscheepse affichencampagne op touw te zetten in het ganse 
Vlaamse land. De aanplakbnef (40 x 30 cm driekleurendruk) kost 10 fr 
en IS te bestellen bij Vlaams Komitee voor Brussel, Rijkeklarenstraat 45, 
1000 Brussel ofwel bij Eigen Aard (S Szondi) Ch Degrouxstraat 78, 
1000 Brussel Betaling op rekening nr 437-6155201-07 van «Spreek uw 
taal', Brussel 4. 
Het zou goed zijn wanneer de verschillende plaatselijke organizaties 
zoveel mogelijk samenwerkten bij het verspreiden van deze aanplak-
brieven, bv in het kader van de komende 11 juli-herdenkingen 
VU-afdelingen zetten zich zeker in voor het verspreiden en het toepas
sen van deze slogan « Spreek steeds uw taal te Brussel» 
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BELLE VUE 

SCHITTEREND 

REZULTAAT 

VOOR VNSU TE GENT 

Bij de verkiezingen voor de 
Raad van Beheer van de RUG 
(Rijksuniversiteit te Gent) be
haalde de VNSU (Vlaams-Natlo-
nale Studenten-Unie) een schit
terend rezultaat. De VNSU-kan-
dldaat Patrick Van de Velde 
(fakultelt Rechten) werd verko
zen met niet minder dan 1.540 
stemmen ! 

We wensen hem van harte profi
ciat en komen volgende week 
uitvoerig op deze Vlaamsnatlo-
nale overwinning terug. 

( k j ) O p l mei II. hebben de socia
listische mutualiteiten voor hun 
kliënten uit Limburg, Luik en Ver-
viers (de opsomming is eigenaar
dig, maar ze komt van zulke emi
nente sprekers als Wil ly Claes 
en Edmond Leburton) een nieuw 
herstell ingsoord geopend. Het 
heet «Belle Vue» en bevindt 
zich te Eupen. Toespraken wer
den gehouden in de drie lands
talen. Nadruk werd gelegd op 
de solidariteit van de drie taalge
bieden. 

Voor die van Eupen zal de soli
dariteit er op neerkomen dat ze 
daar een verfransende faktor te 
meer moeten trachten te ver
werken. Het Duitse taalgebied in 
België is niet groot en dan nog 
versnipperd. Het staat dus uiter
aard zwak in een Frans-Neder
landse staat als België. Indien 
men de Duitstaligen werkeli jk 
zichzelf wil laten zijn, is het min
ste wat men doen kan : in hun 
kleine gebied geen anderstalige 
kernen vestigen. 
Waarom moest die « Belle Vue » 
precies in Eupen gebouwd wor
den ? Is zo'n herstell ingsoord 
niet bevorderli jk voor de plaatse
lijke handel ? En horen wij niet al 
jaren klagen dat het Waalse 
gewest dringend behoefte heeft 
aan ekonomische opbeuring ? 
Waarom dan geen « Belle Vue » 
in de buurt van Verviers of op 
een andere, even gezonde en 
schilderachtige plaats ? 
Tenzij de Walen Eupen al tot het 
Waalse gewest rekenen ! 

DE Z A A K M E N T E N 

Voor de arrondissementsrecht
bank te Amsterdam heeft mo
menteel het geding tegen P.N. 
Menten plaats, schatrijk gewe
zen industrieel en kunstverzame
laar. Deze laatste hoedanigheid 
heeft hem trouwens onrecht
streeks op het bankje gebracht, 
nl. toen door een transaktie op 
de kunstmarkt de aandacht van 
de journalist Hans Knoop op 
Menten en zijn oorlogsverleden 
werd gevestigd. Knoop kreeg 
lucht van verscheidene verden
kingen tegen Menten (aktieve en 

passieve medewerking van mas
saterechtstellingen in het door 
Duitsland bezette Polen). In 
1945 ging Menten (al dan niet 
dankzij hoge relaties, dat kon 
niet uitgemaakt worden) vrijuit. 
Vandaag wordt hij formeel van 
oorlogsmisdaden beschuldigd. 
De persmensen die het proces 
volgen wijzen er echter op dat 
er wel vermoedens zijn doch 
geen « staalharde bewijzen ». En 
twijfel speelt in het rechtsys
teem in het voordeel van de ver
dachte. Is het overigens dertig 
jaar na de feiten nog mogelijk de 
waarheid van de fiktie te onder
scheiden ? 

Hier sta ik dan, sinds 28 april Hier sta ik iedere ochtend voor 
de spiegel van mijn badkamer Ik leg mijn hand op mijn hoofd, 
ik kijk in de spiegel wie er onder staat en ik vraag hem « dio 
Genes, ouwe knaap, ben jij wel een écht Vlaams-nationa
list ^» Zware nadruk op écht Uit de spiegel kijkt hij me aan 
met waterige ochtendogen, de verwaten betweter En treite-
rig vraagt hij terug «wat een échte Vlaams-nationalist dan 
eigenlijk wel is » Zware nadruk op écht 
Nou, aan mij moetje 't met vragen, broer Wie ben ik, dat ik de 
échtheid van een Vlaams-nationalist zou kunnen garanderen 
op gezegeld papier ? Loop effe kijken om het hoekje, bij de 
goede vrienden van 't Pallieterke, die op 28 april voor deugde
lijk en onvergolden hebben verklaard «dat 't Pallieterke, qua 
strekking en inhoud, véél meer bindingen heeft met het echte 
Vlaams-nationalisme dan "Wij', het weekblad van de partij 
zelf ' 

Echtig en techtig 
Met het Vlaams-nationalisme schijnt het te zijn gelijk met de 
bijvoeglijke naamwoorden. Zoals dat heette in onze school
tijd, lang geleden. Goed Beter Best Stellende trap, vergelij
kende trap, overtreffende trap. Voor iedere Vlaams-nationa
list is er een échtere Vlaams-nationalist En de échtste 
Vlaams-nationalist is hij die uitmaakt wie écht is. En uiter
aard: wie onecht is. 

Grammatika is nooit mijn sterke zijde gevjeest Ik veeg dus 
gevoeglijk mijn hakken aan die trappen. En ik beschouw een
voudigweg als Vlaams-nationalist iedereen, die het« Vlaande
ren eerst" in zijn blazoen heeft geschreven Azzik effe om 
me heen kijk, dan lopen er tussen die Vlaanderen-eerste-
lingen mensen die ik héél graag mag en mensen die ik rauw 
zou lusten Kwestie van smaak en temperament en zelfs van 
opvatting. Wie daartussen de échten zijn en de onechten, dat 
kan ik — bij gebrek aan een algemeen aanvaarde en gewaar
borgde Ijkmaat voor Vlaams-nationalisme — met de beste wil 
van de wereld en van 't Pallieterke niet uitmaken 
Ik hou het dan maar, simpele duif die ik ben, bij een heel een
voudige vuistregel Ik durf namelijk stellen dat de Volksunie 
een Vlaams-nationale partij is. (Maar misschien wordt deze 
stelling reeds als «met écht' afgedaan ) Wie lid is van die 
partij, wie haar programma onderschrijft en a fortion wie er 
zijn knoppen voor afdraait ben ik zo vrij te beschouwen als 
Vlaams-nationalist Echt ? Onecht ? Ach, dit ijdel spel laat ik 
aan de Grote Erkende IJkmeesters En hoedanook, ook bui
ten die partij en aan de rand van die partij ken ik heel wat 
Vlaams-nationalisten Echt ? Onecht ? Wie ben ik om het te 
zeggen. 

Dus zeg ik het maar met Dus hou ik mijn kruit droog voor wie 
tégen het Vlaams-nationalisme is Dus besteed ik mijn ener
gie (en God weet dat de verzamelde energie van alle — éch
te en onechte — Vlaams-nationalisten nog niet genoeg is om 
Het Doel te bereiken), dus besteed ik mijn energie liever met 
aan de zaligverklaring van de échte En de verdoemenis van 
de onechte Vlaamse-nationalisten. 
Als lang Vlaams-nationalist-zijn wil zeggen écht Vlaams-natio-
nalist-zijn, dan heb ik een waterkansje dat ik halvelings toch 
een échte ben Weliswaar met een geurtje aan, waarschijn
lijk In alle geval lang genoeg om te weten hoe een paar 
generaties Vlaams-nationalisten vruchteloos gebleven zijn, 
omdat ZIJ zonodig moesten uitmaken wie van hen de échtste 
was 
Indien mijn vrienden van 't Pallieterke dit als de aanvang van 
een polemiek zouden beschouwen, nou dat wordt het beslist 
met ZIJ leven daarvan en het weze hen gegund Maar het 
Vlaams-nationalisme kan aan écht-onecht-polemieken alleen 
maar sterven 
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STEEDS MEER 
TOENADERING TOT 
FRANS-VLAANDEREN 

• Vlaanderen laat Frans-Vlaande-
ren niet los ». Niet alleen wordt 
de slag te Pede, die beslissend 
was voor de aanhechting bij 
Frankrijk (Lodewijk XIV) pas
send herdacht met een zwijgen
de voettocht; niet alleen blijft 
Vlaanderen weg wanneer te Rij-
sel deze aanhechting wordt ge
vierd door het officiële Frankrijk 
(het scheelde geen haar of een 
gedeelte van de Kattestoet van 
leper ging «meevieren...») niet 
alleen is er de werking van de 
stichting « Ons Erfdeel » die er 
in geslaagd is, een forum op 
hoog niveau tot stand te bren
gen «van Amsterdam naar Rij-
sel » dank zij o.m. de uitgave van 
de tijdschriften « Ons Erfdeel » 
en « Septentrion » ; er zijn ook de 
veertiendaagsen van Frans-
Vlaanderen en andere bijeen
komsten, taalkursussen, toneel
voorstellingen, voordrachten, 
taaiwedstrijden, noem maar op. 
Het is vanzelfsprekend jammer 
dat er van staatswege zo weinig 
wordt gedaan voor Frans-Vlaan-
deren, zeker niet door Parijs. 
Maar ook Den Haag en Brussel 
blijven erg in gebreke. Mis
schien komt er beterschap maar 
dat zal van ons afhangen. Intus
sen noteren we toch de sugge
stie, gedaan door minister De 
Backer op de opening van de 
derde veertiendaagse te Nieuw
poort «dat het ooit zal komen 
tot een unie-verdrag tussen 
Frans-Vlaanderen en ons land ». 
Ten overstaan van een talrijk 
publiek, o.w. afgevaardigden van 
zestien Frans-Vlaamse gemeen
tebesturen beklemtoonde BSP-

senator-burgemeester Momme-
rency te Nieuwpoort de nood
zaak om het Nederlands in 
Frans-Vlaanderen te propageren 
en in tweede instantie de kulture-
le, sportieve en toeristische as-
pekten van beide gewesten (al 
maken ze etnisch één gewest 
uit) in het licht te stellen. Burge
meester Mommerency is een wit
te raaf onder de BSP-gezagsdra-
gers wat Nederlands bewustzijn 
betreft. Daarom moet zijn op 
Frans-Vlaanderen gerichte poli
tiek des te meer door de Vlaam
se gemeenschap ondersteund 
worden. 
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Geen dag zonder 
voetbal op TV .. 

Ter gelegenheid van het 40ste 
Vlaams Nationaal zangfeest wordt 
een programmabrochure uitgegeven, 
waarin de tekst en melodie van al de 
massaliederen is opgenomen, naast 
de liedteksten en foto's van de optre
dende artiesten 
Tevens wordt in dit programma hulde 
gebracht aan Valeer Portier 
Dit jubileumprogramma is te bekomen 
tegen 30 fr per exemplaar op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstraat 30-
32 te Antwerpen, of door over-
schnjving van 50 fr (administratie- en 
verzendingskosten inbegrepen) op re
kening 410-0116611-40 tnv Alge
meen Nederlands Zangverbond - Ant
werpen 

R I J K S W A C H T Z A L 
BETOGEN 

De rijkswacht is aan het einde 
van haar geduld. Tijdens een 
strijdlustig kongres van het Na
tionaal Syndikaat van het Rijks
wachtpersoneel te Brussel werd 
dreigende taal gesproken. De 
grieven gaan van de slechte 
regeling van de diensturen, te 
weinig manschappen, te lange 
buitendiensten, het verplicht 
thuisblijven (dat echter niet als 
extradienst geldt, enz.) naar een 
verouderd tuchtreglement en 
een te lage bezoldiging. Vermits 
staking door het reglement ver
boden is, zullen de «broeders 
van liefde» niet staken, doch 
wel betogen. 

We stellen voor, dat de talrijke 
oud-betogers in den lande voor 
de orde tijdens deze gendarmen
manifestatie zouden instaan... 

EUROPESE (?) 
KULTURELE V E R E N I G I N G 

Een jaar geleden werd te Brus
sel onder deze benaming een 
vereniging opgericht die voor 
allerlei kulturele manifestaties 
op Europees vlak zou instaan: 
koncerten, toneelvoorstellingen 
(in eigen taal), tentoonstellingen, 
enz. Behalve koncerten is er van 
andere kulturele aktiviteiten nau
welijks sprake. In hun orgaan 
gebruiken deze «Europeërs» 
echter uitsluitend Frans. Er is al 
één keer een bijdrage in Brus-
sels-Vloms verschenen, alsof de 
Nederlandse kuituur slechts uit 
dialekt en folklore zou bestaan, 
indien dat een Europese kulture
le vereniging is dan bedanken 
we voor dergelijke smakeloze 
grapjes. Blijf dan liever buiten 
onze taaisfeer, heren ! 

N E D E R L A N D S UIT R O M E 

Sinds geruime tijd wordt geij
verd — vanuit Nederland — 
voor uitzendingen in het Neder
lands . door Radio Vaticana. Deze 
laatste stelt aan zijn mede
werkers hoge eisen. Het blijkt nu 
volgens het « Katolieke School
blad » zo te zijn, dat de Neder
landse kultuurgemeenschap bin
nen afzienbare tijd Nederlandse 
uitzendingen van Radio Vatica
na zal kunnen beluisteren. 

Jarige VVB gevierd 

ACV IN TWEE? 

Zowat 300 franstalige ACV-vak-
bondsafgevaardigden en militan
ten uit Brussel zijn begin mei 
afzonderlijk bijeen gekomen, om 
de eis te formuleren dat Brussel 
als volwaardig derde gewest 
zou erkend worden. Ze wijzen 
ook de persoonsgebonden me-
teries af en verzetten zich tegen 
de fusie van de 19 gemeenten. 

Dat dreigt een lelijke scheur te 
worden in de tot op heden uni
tair gebleven kristelijke vak
bond. Maar ook in het A B W 
gaan soms stemmen op «om 
meer zelfstandigheid ». 

Zonder de gebeurtenissen voor
uit te lopen, het voorgaande 
tekent toch de verandering aan 
die zich langzaam maar zeker 
voltrekt, ook in de laatste bas
tions van het stervende unitaire 
België. En uitgerekend op dit 
moment zwaait de grote baas 
Houthuys van het ACV af om 
het ACV te gaan vertegenwoor
digen in het Internationaal Ar
beid buro te Geneve. Een « pro
motie > die algemeen als een ele
gante verwijdering wordt geïn
terpreteerd. 

Romsee en 
Croonenberghs te 
Grimbergen herdacht 
Voor twee vooraanstaande Vla
mingen Mr. Gerard Romsee en 
Mr. Thieu Croonenberghs wordt 
op zaterdag 14 mei te 11 u. in de 
abdijkerk van Grimbergen een 
plechtige jaargetijde opgedra
gen. Deze twee Limburgers stier
ven kort na elkaar in Brussel in 
de lente van vorig jaar na een 
voorbeeldig leven waarin zij zwa
re offers brachten voor de trouw 
aan hun Vlaamse overtuiging. De 
homelie zal worden gehouden 
door E.P. Van Thillo SJ., en de 
eucharistieviering zal worden op
geluisterd door het Gregoriaans 
Koor van Grimbergen Gelegen
heid tot ontmoeting na de dienst 
in het Feniks Hof vlakbij de kerk. 

Met een zeer druk bijgewoonde vergadering in de Beursschouwburg 
te Brussel herdacht de Vlaamse Volksbeweging (VVB) haar twintigja
rig bestaan De eerste voorzitter was de huidige VU-senator Maurits 
Coppieters De huidige voorzitter Paul Daels sprak uiteraard de feestre
de uit Het werd een aandachtig en met herhaald applaus onderlijnde 
strijdrede, waann de nadruk op de eis tot een tweeledig federalisme 
lag, het middel om tot meer menselijk geluk in een gezonde samenle
ving te komen 

DE DR. OSKAR DE GRUYTERPRIJS 
VAN DE VTB 

De Vlaamse Toeristenbond heeft een 
jaarlijkse dr Oskar de Gruyterpnjs 
gesticht, ter aanmoediging van de 
Vlaamse beroepstoneelkunst, om een 
opmerkelijke individuele prestatie tij
dens het afgelopen toneelseizoen te 
onderstrepen De eerste keer was in 
1965 
De prijs bestaat uit een passende pen
ning, met de Gruyterbeeld en op
dracht en een som van 25000 fr, 
afwisselend geschonken aan een da
me of een heer 
De leden van alle beroepsgezelschap
pen komen in aanmerking alsook de 
Vlaamse aktrices of akteurs die in 
deze gezelschappen als gast optre
den Alle toneelrecensenten van de 
Vlaamse dagbladpers vormen de ju
ry, die eenmaal per jaar. in juni, samen
komt, om de aktrice of de akteur aan 
te duiden 

In september/oktober wordt de prijs 
overhandigd 
1965 Gella Allaert, voor de rol van 
Martha in «Wie is bang voor Virginia 
Woolf?» 
1966 Nand Buyl, voor de rol van 
George in « Wie is bang voor Virginia 
W o o l f » 
1967 Milde Uitterlinden. voor de rol 
van Maggie in « Na de Zondeval» van 
Arthur Miller 
1968 Alex Willequet, voor de rol van 
Harry in «Luv», van Murray Schisgal 
1969 ex aequo Chris Lomme, voor 
de rol van Alma in «In een Zomer 

smeult tot as» van Tennessee Wil
liams, en Paula Sleyp, voor de rol van 
zuster Georg in « Zuster Georg moet 
sterven» van Frank Marcus 
1970 Julien Schoenaerts, voor de rol 
van Davies in « De Huisbewaarder» 
van Harold Pinter 
1971 jubeljaar van de VTB (50 jaar) 
en daarom een dubbele bekroning 
Yolande Markey als Jeanne Ver-
meersch in «Vrijdag» van Hugo 
Claus, en Walter Moeremans als Sem-
jon Semjonovitsch in «De Zelfmoor
denaar» van Nicolai Erdmann 
1972 Werner Kopers, voor zijn rol in 
« De Spaanse Brabander» van Brede-
ro 
1973 Ann Petersen, voor haar rol 
van Natalie in «Inteneur» van Hugo 
Claus 
1974 Frank Aendenboom, voor zijn 
rol in « Arme Moordenaar» van Pavel 
Kohout 
1975 Tine Balder, voor haar rol van 
Hekuba in «De Trojaanse Vrouwen» 
van Euripides-Sartre 
1976 Martin van Zundert voor zijn 
rol in «Oom Wanja» van Tsjechow 
1977 een dame zal bekroond wor
den 
LET WEL I 
Vanaf dit jaar wordt een tweede 
bekroning hieraan toegevoegd, nl die 
van de opmerkelijke prestatie van 
een regisseur of een regisseuse Zelf
de prijzen als hierboven voor een 
akteur of aktrice vermeld. 



KOMM^MT^^R 

In 1980 wordt 150 jaar Belgische onafhanke
lijkheid gevierd. Dat zal gebeuren met een 
vlootparade op Schelde en Maas, met een 
campagne in kranten en op radio en televisie 
om steden en dorpen een netjes uitzicht te 
geven, én met de bouw van een meertalig 
stadscentrum op de taalgrens. 
Zo werd beslist door de Koning Boudewijn 
Stichting (KBS), waarin onder meer de provin-
ciegoeverneurs en de voorzitters van kamer 
en senaat zitting hebben. Deze stichting 
beheert 1,040 miljard gemeenschapsgeld. In 
een politieke knsisperiode — op 25 maart jl. 
— terwijl het parlement was ontbonden, kre
gen de feestprojekten van de KBS een eerste 
zegen van de regering. Op deze ministerraad 
waren welgeteld 8 ministers aanwezig. En, 
naar verluidt zouden ook de beide ministers 
van kuituur ingestemd hebben met het frans-
talig dossier «commemoration du ISOième 
anniversaire de l'indépendance de la Belgi-
que ». 
Een nationaal feestkomitee werd opgencht. 
Over de projekten en de werking van dat 
komitee wordt met de minste informatie vrijge
geven. De Belgische festiviteiten worden in 
besloten kamers voorbereid. Toch konden we 
achterhalen dat volgende week, op 18 mei de 
laatste hand zal gelegd worden aan dit miljar-
denprojekt, en dat twee dagen later een eer
ste perskonferentie voorzien is. 
De geplande «vienng» vertoont vooral voet
angels bij het derde en tevens belangrijkste 
projekt: de bouw van een nieuwe Belgicisti-
sche stad op de taalgrens Net op het 
moment dat bij de regeringsvorming zoveel 
aandacht gaat naar de uitbouw van de kultu-
rele autonomie en de realizatie van de federa
le staatsinrichting... 

« De honderdvijft lgste verjaardag van de Onafhankeli jkheid van Bel
gië is een goede gelegenheid om een aantal nieuwe instellingen op 
te richten, die het land nog lang uitstekende diensten kunnen bev\/ij-
zen. Deze instelhngen zullen worden gegroepeerd m een slreek die 
werd uitgekozen om haar mooie omgeving, haar geografische lig
ging, haar gerieflijke toegangswegen, maar ook m funktie van de poli
tieke betekenis die aan Trefpunt 150 moet worden toegekend Tref
punt 150 zal een «Brug» zijn op de taalgrens. Maar ook een plaats 
waar alle Europese beschavingen elkaar zullen ontmoeten ( ) Tref
punt 150 zal model staan voor de ruimtelijke ordening en verfraaiing 
van een landelijke streek, waar landbouwers, arbeiders en intellek-
tuelen harmonisch kunnen samenleven • 
Zo wordt in de aanhef van het hoofdstuk «Trefpunt 150> op pagina 7 
van het vertrouweli jk dokument «Commemoration du 150ième anni-
versair^.. » de bouw van een nieuw stadscentrum op de taalgrens in 
de provincie Brabant aangekondigd 

De meertalige stad zou volgens 
de geheinngehouden plannen in 
1980 moeten oprijzen midden 
een prachtige streek van land
bouwgronden en beboste heu
vels op minder dan 10 km van Tie
nen, Landen en Geldenaken, net 
op de grens van Vlaams- en 
Waals-Brabant, en ook aanleu
nend bij de provincies Limburg en 
Luik 

De bouwprojekten zijn gesi
tueerd op een ruimte van om en 
bij de 100 ha, die in de ontwerp-
gev\/estplannen aangeduid werd 
als afwisselend landbouwzone, 
bebost gebied, en ook een klein 

gedeelte woonzone Betonnen 
konstrukties en nieuwe bestra
tingen zijn voorzien op het grond
gebied van Outgaarden, Goetsen
hoven, Opheilissem en Neerheilis-
sem 
De benodigde terreinen worden 
volgens de eerste ramingen voor
lopig beperkt gehouden tot 
100 ha 

O N Z I C H T B A A R . . . 

« Op een plaats waar de autoweg 
Brussel-Luik (E5) een beboste 
heuvel splijt, zouden de randen 

weer worden verbonden, zodoen
de een «Brug» vormend, oordeel
kundig geïntegreerd in het land
schap, de kurve van de horizon 
als het ware verlengend In het 
centrum van deze Belgische 
«Brug» zouden grote nauwelijks 
zichtbare ruimten worden inge
richt, waar een aantal aktiviteiten 
van Trefpunt 150 zouden kunnen 
plaatshebben 

Boven, op de top van deze heu
vel, midden de autoweg zou al
leen het symbolisch teken van 
Trefpunt 150 pnjken » 

Men wil dus op bijzonder vrucht
bare gronden en in een nog onge
rept natuurgebied een stad bou
wen die nauwelijks zichtbaar zou 
zijn, en ook met vervuilend 
Niets IS nochtans minder waar i 
Een aandachtige lektuur van de 
bouwplannen leert ons dat deze 
nieuwe stad onder meer zou be
staan uit uitgestrekte parkings 
voor de tienduizenden bezoe
kers, een audio-vizueel centrum, 
een soort open universiteit — 
vooral met talenpraktika, een kon-
gressenpaleis, jeugdherbergen, 
bungalows, hotels cafes en res
taurants, een museum, tentoon
stellingsruimten, film- en muziekza-

NIEUWE BELGISCHE STAD, 

ZrëS^ 

Wie zoekt naar gedetailleerde informatie omtrent het geplande stads
centrum «Brug 150> wordt van pontius naar pilatus gestuurd, maar 
belandt meteen ook in de hoogste kringen van het polit iek establish
ment van dit land. 
Uiteraard wordt allereerst aangeklopt bij de Koning Boudewijn-Stich-
ting waar men door mevrouw Lemalle vriendeli jk naar andere 
« bevoegde personen » verwezen wordt Men komt te weten dat het 
Koninkli jk Hof (met hofmaarschalk Liebaers), het Paleis voor Scho
ne Kunsten (met direkteur Willems) en de Brusselse Munt (Theatre 
National, met direkteur Huysman) van dichtbij bij de duistere projek
ten betrokken zijn. 

4 ? * * 
t » \ •iN^-*»?^ 

Navraag bij het frankofone PvSK 
(dat zopas «Ontdek de Wereld» 
kortwiekte) leidt tot mets Direk
teur Willems beweert geen infor
matie over «Trefpunt 150 in zijn 
bezit te hebben 

De h Huysman van de Monnaie-* 
Munt geeft toe dat hij veel meer 
weet, maar mets wil vrijgeven Op 
het einde van de maand mei zal 
de pers informatie krijgen, zo ver
dedigt hij zich , eerder met i 
HIJ laat zich daarbij misnoegd uit 
over indiskreties in de pers 
(Waarbij hij duidelijk een artikel in 
«De Standaard» van 24 apnl 
voor ogen had) 

De heer d'ldisheim van de Koning 
Boudewijn-Stichting, en tevens 
kabinetschef van prins Albert, 
verklaarde ons evenmin gege
vens over het omstreden Bel
gisch stadscentrum te kunnen 
verstrekken Wel gaf hij aan de 
telefoon toe «Ik heb een monta

ge van het projekt Brug 150 ge
zien » 
Dan maar informeren bij sekreta-
ris-generaal Opdebeeck van het 
ministene van Binnenlandse Za
ken Deze hoge funktionaris is 
sekretans van het uitvoerend na
tionaal feestkomitee, en kan dus 
moeilijk loochenen van een en 
ander op de hoogte te zijn De 
heer Opdebeeck «Ik doe met 
mee aan indiskreties LLzal voor 
informatie moeten aankloppen bij 
de voorzitters van Kamer en Se
naat Maar de heren Harmei en 
Dequae zijn momenteel nog uittre
dend Dat wordt voor u dus wel 
een moeilijke zaak Misschien kan 
U even informeren bij de dien
sten van de premier *?» 

R E G E R I N G S Z A A K 

Het telefoonspelletje duurt nog 
geruime tijd voort, maar levert uit-
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len, olympische sportakkommoda-
tie voor atletiek en wielerwed
strijden, lokalen voor studenten, 
wetenschappelijk personeel en 
sportlui, jeugdcentra, plaatsruimte 
voor het Kommissariaat Gene
raal voor Toerisme, voor verschil
lende Akademies, en zoveel 
meer... Dit alles zou in een groe
ne streek 'geïntegreerd worden 
zodat de bouwprojekten nauwe
lijks zichtbaar blijven...» 
De nieuwe Belgische stad «Brug 
150» zou geenszins vervuilend 
zijn. Parkings voor tienduizenden 
toeristen, cafés, hotels, ontspan
ningscentra : niet vervuilend... ? 
De plannenmakers — die moeten 
gezocht worden in het Brussels 
paleis voor schone kunsten, en in 
het «Theatre Nationale» verde
digen evenwei hun fabuleus ko
ninklijk projekt met volgende argu
menten : 
« Ook de bewoners van de omlig
gende dorpen, meestal landbou
wers, zullen deelnemen aan het 
leven in Trefpunt 150; evenals 
onrechtstreeks de mensen uit de 
naburige steden. (.. J Allen zullen 
er harmonisch samenleven in een 
niet-verontreinigde streek, dicht
bij de natuur, zonder daarom van 
het leven "in het land» geïsoleerd 
te zijn.» (sic) 

M I N I S T E R S 

Hoe wil het nationaal komitee 
voor de viering van 150 jaar Bel
gië dit bulldozersprojekt realize-
ren? • 

De Belgicistische feestneuzen 
zeggen en schri jven: «Het is 
moeilijk nu reeds begrotingen op 
te maken». Reuzewerken in de 
steigers zetten zonder een bud
get te maken: dat kunnen alleen 
officiële instellingen die werken 
met gemeenschapsgelden en die 
goede vriendjes hebben in de 
regering... 

De Koning Boudewijn Stichting, 
houdt momenteel meer dan 1 mil
jard fr. ter beschikking. Dat geld 
was oorspronkelijk bestemd om 

"de kwaliteit van het leven te ver
beteren »... 
Maar, er Is meer. Op verschil len
de ministeriële budgetten zou
den nu reeds fondsen voorbe
houden worden om de «Brug 
150» in groene heuvels te wer
pen. Volgende departementen 
worden vermeld : Volksgezond
heid, Openbare Werken (vooral 
het Wegenfonds), Verkeerswe
zen, de ministeries van Neder
landse en Franse kuituur... Eind 
maart gaf de regering reeds een 
eerste goedkeuring voor derge
lijke overheidsbestedingen. 
In dezelfde nota «commemora
tion 1980» wordt bovendien ge
steld dat één of meerdere v.z.w. 
de uitvoering van de verschillen
de projekten zouden toever
trouwd kri jgen; verenigingen zon
der winstoogmerk dus, die stuk 
voor stuk met honderden miljoe
nen fr. van ministeriële budgetten 
kunnen goochelen... 

H O K U S P O K U S 

De festiviteiten voor de viering 
van 150 jaar België hebben — 
naar wordt beweerd — te maken 
met het leefmilieu en met de 

gemeenschapsverhoudingen: 
het initiatiefnemend komitee be
dacht met de entoesiaste zegen 
van Hofmaarschalk Herman Lie-
baers, de inplanting van een meer
talig stadscentrum op de zuid
flank van Vlaams-Brabant, en pre
cies in één van de ongeschonden 
natuurgebieden die ons klein land
je nog rijk is... 
Dat de plannenmakers precies in 
het Brussels frankofoon Paleis 
voor Schone Kunsten moeten ge
zocht worden spreekt voor ons 
kommunautaire boekdelen. Dat 
de Koning Boudewijn Stichting 
zich daartoe leent, evenals de 
Vlaamse ministers in de ontslag
nemende regering, is bovendien 
een trieste vaststelling. 

De Blijde Intrede van Koning 
Boudewijn, ter gelegenheid van 
zijn 25-jarig ambtsjubileum, heeft 

S ^ ^ • ^ • ^ ' 

-.. ..^ 

in sommige hoge politieke krin
gen een zekere euforische sfeer 
verwekt. 
Onder de Koninklijke Dekmantel 
menen sommigen nu allerhande 
grootse Kultuurprojekten te mo
gen opdringen. 
Het is immers opvallend dat talrij
ke zinvolle projekten van bevoeg
de instanties die bij de Koning 
Boudewijn Stichting werden inge
diend zelfs niet bestudeerd wor
den. Zo bijvoorbeeld drie voorstel
len van de Bond Beter Leefmilieu 

voor de bestrijding van het la
waai, voor een schoonmaakbeurt 
in alle streken van ons land, en 
voor de realizatie van meer in
spraak van de gewone burger, 
waarbij de voortschrijdende bu-
reaukratie de pas afgesneden 
wordt. 

Met spektakel-festiviteiten en 
mammoetprojekten wil men van 
nu tot 1980 de Waarde landgeno
ten' zoethouden. 
De uittredende voorzitters van ka
mer en senaat, de heren Harmei 
en Dequae, hadden alvast hun 
medewerking beloofd. 
De drie geldvretende projekten 
van het nationaal feestkomitee 
kunnen op diverse vlakken be
streden worden. De vlootparades 
op Schelde en Maas kunnen mis
schien feeërieke beelden oproe
pen, maar of deze slagaders van 
onze binnenwateren binnen de 2 
jaar volkomen zullen gezuiverd 
zijn, is een ander paar mouwen. 
Jarenlang bleven akties van leef-
milieukomitees een slag in het 
water. En morgen zou men vanuit 
ministeriële kabinetten hokus-po-

kus waterheldere rivieren in onze 
gewesten toveren...? 
Vandaag nog worden stadsker
nen afgebroken en wordt Vlaan
deren volgebouwd, en morgen 
zouden de hoogste polit ieke 
kringen in dit land onze buurten 
weer met groenruimtes en rusti
ge woonwijken versieren...? 
Met de bouw van een nieuw 
stadscentrum, uitgestrekt over 
100 ha landbouwgronden en 
groene heuvels...? En tenslotte, 
wat die meertalige stad betreft, 
met fl ikkerende neonreklames 
«on parie Ie francais - english 
spoken»... Dergelijke evokatie 
van het achterhaalde unitaristi-
sche België zullen de Vlaamsna
tionalisten meer dan ooit be
stri jden. 

Hugo De Schuyteneer 

EEN FATA MORGANA ? "17NT tRO (y^ 

eindelijk geen rezultaten op. Ten
zij wél de belangrijke ervaring 
dat de Koning Boudewijn-Stich-
ting momenteel het daglicht 
schuwt I En de indruk dat men 
zelfs in kringen van het Koninklijk 
Hof niet onverdeeld gelukkig is 
met de voorliggende bouwprojek
ten. 

HET POLITIEK 

ESTABLISHMENT 

WIKT 

EN BESCHIKT... 

Inmiddels wordt ook op bijeen
komsten van het nationaal feest
komitee om de hete brij heen 
gepraat. De jongste bijeenkomst 
op 25 april werd immers snel 
beëindigd zonder aan de 
" Brug 150 » te raken... 
Dat het nochtans ernst is met de 
bouw van dit stadscentrum — 
voor velen nog een late ongeloof
waardige aprilgrap — mag blijken 
uit een reaktie die we konden 
noteren op het kabinet voor 
Vlaamse Streekekonomie en 
Ruimtelijke Ordening. 

Op onze vraag omtrent de inplan
ting van het tweetalig bastion op 
10 km van Tienen kregen we bij 
de persdienst volgend antwoord : 
«Staatssekretaris Mark Eyskens 
heeft weet van dergelijk projekt. 
Er werd nog niets beslist. Informa
tieve kontakten zijn er wel ge
weest. En er is momenteel een 
onderzoek aan gang naar de 
mogelijkheden om zo'n projekt in 
het betrokken gebied te realize-
ren. De regionale advieskommis
sie voor het gewestplan Tienen 
heeft een aanvraag gekregen om 
te onderzoeken of dergelijke 
brugstad kan geïntegreerd wor
den in het landschap. Staatsse
kretaris Eyskens is evenwel van 
oordeel dat de realizatie van dit 
stadscentrum een regeringszaak 
is, en ook in het parlement én in 
de beide kultuurraden moet be
handeld worden.» 
Daarmee zouden we voorlopig 
moeten gerustgesteld zijn. 
Een lid van de advieskommissie 
voor het gewestplan Tienen, 
volksvertegenwoordiger Willy 
Kuijpers, blijkt evenwel momen
teel nog niets te weten van een 
vraag om het dossier omtrent 
«Trefpunt 150» te behandelen in 
de bevoegde kommissie En bij de 
gemeentediensten in Hoe-
gaarden en Tienen, die door het 
projekt tientallen hektaren grond 
.(100 in totaal) aangevreten zien. 

loopt men met nog méér vraagte
kens rond. 
De gemeentesekretaris van Hoe-
gaarden ; « Trefpunt 150 ? Wat is 
dat ? Het is de eerste keer dat ik 
daar iets van hoor I» 
De stadssekretaris van Tienen: 
« Dergelijk projekt: wie gelooft er 
in? Momenteel beëindigt de ad
vieskommissie voor het gewest
plan Tienen-Landen stilaan haar 
werkzaamheden. Als men het 
bouwprojekt dat U vernoemt niet 
op deze plannen tekent, dan zou 
dat stadscentrum midden een lan
delijke zone gepland worden.» 

V E R L A N G E N S 

Het fameuze dokument «Com
memoration 1980» waarover wij 
beschikken vermeldt in de ver
antwoording : « Deze projekten 
werden zodanig ontworpen dat 
beantwoord wordt aan de verlan
gens van een groot deel van de 
inwoners van dit land.» 
In een ti jd van besparingen en 
zorg voor het leefmilieu is de 
meerderheid der Belgen onge
twij feld de mening toegedaan 
dat op 100 ha landelijke zone 
een nieuw stadscentrum drin
gend gewenst is... Zo wordt van
daag blijkbaar nog gedacht in 
kringen van het polit iek esta
blishment... 
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Downingstreet nr Ten 
In de legendarische ambtswoning van de Britse eerste ministers is 
de ekonomische topkonferentie van «de rijke landen» na twee 
dagen uiteen gegaan, waarvan het voornaamste resultaat is dat deze 
landen de noodzaak van samenwerking in de strijd tegen werkloos
heid (met nadruk op de jeugdwerkloosheid) en de inflatie inzien en 
beloven, zo nauw mogelijk in dit verband te zullen samenwerken. 
Het was president Carters eerste werkbezoek aan West-Europa. Hij 
werd zeer hartelijk te Londen ontvangen (de taaiverwantschap en 
het bewogen verleden werken nog altijd na, ook al is de « special 
relationship» dood). Een gunstig vooroordeel is hem voorafgegaan 
na zijn herhaalde trouwbetuiging aan de rechten van de mens, 
gepaard met de ontvangst op het Witte Huis van een Russisch dissi
dent, een brief aan Sacharov e.d.m. en ook na zijn oproep tot energie
besparing. 

In feite zijn de regeringen van de 
Verenigde Staten, de Bondsrepu
bliek, Engeland, Frankrijk, Japan, 
Canada en Italië alleen met de 
krachtlijnen voor een nieuwe aan
pak voor de dag gekomen. Het 
zal wellicht de taak zijn van de 
diverse ministerraden om deze al
gemene beginselen in konkrete 
maatregelen om te zetten. 

Behalve een gemeenschappelijke 
strijd tegen de werkloosheid en 
de inflatie komt als nieuw voor, de 
verbetering van de internationale 
financleringsmechanisrnen via 
het Internationaal Muntfonds. Het 
bleek aanvankelijk In de bedoe
ling te Ifggen, 1 miljard dollar te 
voorzien als hulp aan de ontwik
kelingslanden, met welk gebaar 
men tevens een gunstig klimaat 
wou scheppen op de komende 
konferentle te Parijs van de rijke 
en arme landen, de zgn. Noord-
Zuid-Konferentie. Maar in de slot-
mededeling werd daarover met 
geen woord gerept. Inzake ener
gie willen de Zeven een grotere 
differentiatie, om de huidige afhan
kelijkheid op dit vlak van de indus
trielanden tegenover de oliepro
ducenten geleidelijk te verminde
ren. De Zeven zien alleen heil in 
de vrije marktekonomie, ook In 
het licht van een stevige politiek 
van werkverschaffing. Tot slot 
was de konferentie het eens over 
de noodzakelijkheid, de ontwikke
lingslanden te laten delen in de 
groei van de wereldekonomie. De 

industriestaten verklaarden zich 
bereid, meer te doen dan in het 
verleden voor de onderontwikkel
de landen en zouden een gelijk
aardige Inspanning van de Oost
bloklanden welkom heten. 
De konferentie sprak niet zoals 
op hun eerste bijeenkomst te 
Rambouillet over de wisselkoer
sen, zodat de plaag van de munt-
spekulatie lustig kan voortwoeke
ren. De bereidheid, om aan een 
grondstoffenfonds mee te helpen 
zal afhangen van de verbintenis 
tot een stabiele ollelevering door 
de olielanden. 

Het grootste resultaat van deze 
top 18 het feit «dat ze plaats
heef t» zeggen sommige waarne
mers. Dat kan zo zijn, maar men 
mag zich niet te veel met dergelij
ke troostargumenten laten af
schepen. Nog steeds is er geen 
vaste struktuur voor dit soort 
overleg, net zomin als dat op poli
tiek vlak In de EG het geval is. 
Men moest het meemaken, dat 
de Franse president de eerste 
dag weigerde deel te nemen In
dien EG-voorzltter Jenkins (die 
dan toch de kleine EG-landen ver
tegenwoordigde) tot de konferen
tie «erd toegelaten. Hij mocht de 
tweede dag wel komen maar 
mocht niet bij de eerste ministers 
zitten, wel bij de ministers. 
Daarmee wou Giscard duidelijk 
onderstrepen, dat de EG-kommls-
sie nog geen soort Europese 
regering is I 

NATO-VREES 
De konferentie van de Zeven 
was nauwelijks beëindigd of te 
Londen kwamen de veertien le-
den-landen van de NATO bijeen. 
En zoals zulks In het verleden het 
geval was, telkens duiken alarme
rende berichten over de stijgende 
militaire kracht van de Sovjetunie 
op wanneer de NATO bijeen
komt. Men kan dit weliswaar ge
deeltelijk verklaren als een bege
leidingsverschijnsel. Of een gewil
de stemmingmakerij ten einde de 
regeringen te dwingen, hogere uit
gaven voor de NATO goed te 
keuren, zowel voor versterking 
van de troepenmacht als voor 
een bijna permanente modernise
ring van de bewapening. Men 
schreef president Carter de be
doeling toe, voorstellen tot op-
montering van de NATO in te die
nen, na verzekerd te hebben dat 
de USA voor als na de verdedi
ging van West-Europa als van 
prioritair belang van hun buiten
landse politiek beschouwen. In dit 
kader kleden trouwens de Ameri
kanen hun voorstel in, tot opne
ming van het «gedemokratiseer-
de» Spanje als vijftiende lid. 
Tegenover de onrust over de 
snel toenemende Russische be
wapening staat echter ook de 
opvatting van hen, die aan deze 
bewapeningswedloop geen impe
rialistische motieven bij de So
vjets zoeken, maar eerder een 
verweerrefleks. Dat betoogt toch 
een rapport van het «Internatio
naal Instituut voor strategische 
studies» te Londen. Volgens dit 
rapport is de SU a.h.w. gedwon
gen tot een grotere bewapenings
inspanning door een hele reeks 
tegenslagen en foutieve ontwikke
lingen. Buiten zijn indrukwekkend 
militair apparaat heeft Moskou 
niet zoveel te bieden. Haar maat
schappijvisie heet voorbijge
streefd te zijn (behalve In een 
paar ontwikkelingslanden). Op 
ekonomisch vlak — steeds vol

gens het ISS — Is de SU slechts 
In enkele sektoren tot konkurren-
tie op wereldvlak in staat. Kultu-
reel straalt Moskou weinig uit. 
Reeds lang Is de SU niet meer de 
«inspirerende lichtbaken van het 
internationaal proletariaat» : Chi
nezen, Albanezen, Joegoslavi
sche en Eurokommunisten gaan 
meer en meer hun eigen gang. 

Van de andere kant wijzen So-
vjet-militairen op de noodzaak 
van grote troepenkontinenten als 
gevolg van de lange grenzen 
(vooral met China) met landen die 
ofwel In open vijandschap met de 
SU leven (China) of onbetrouw
baar zijn (de Esten, Letten, Litau-
wers, gedeeltelijk de Oekraïners) 
evenals de staten van het War-

schaupakt. Het vertrouwen van 
het Kremlin in zijn satellieten is 
gering, omdat de Sovjet-heersers 
sinds 1968 (Praagse lente) besef
fen, dat een van bovenaf opge
legd regime meer nodig heeft dan 
een tiental jaren om «te gedijen, 
afgezien vari^het feit dat deze vol
keren het politiek-ekonomisch-
soclokulturele juk maar moeilijk 
verdragen. 
Men kan ongetwijfeld begrip heb
ben voor deze visie. Ze belet 
nochtans niet, vast te stellen, dat 
hoe dan ook de militaire macht 
van de SU — om welke motieven 
ook — snel en gestadig toe
neemt. Deze oorlogsmachine be
gint haar eigen wetmatigheid te 
ontwikkelen en daarin schuilt wel 
het grootste gevaar. 

Een straaltje hoop voor de Valdotiens 
^ 

De binnen de Italiaanse staats
grenzen gevangen gehouden 
Duitse volksgroep, vooral de Ti-
rolers onder hen, laten af en 
toe luid genoeg van zich horen 
om niet vergeten fe worden. 
Anders vergaat het de Fransen, 
die in dezelfde boot zitten. 
Langs de zuidelijke flanken van 
de Mont Blanc strekt zich een 
bijna rechthoekig keteldal uit 
van 50 op 80 km, waarop heel 
wat kleinere scherpe Alpenda
len uitgeven, en waar de Dora 
Baltea ontspringt, een bijrivier 
van de Po. Het centrum van dit 
grote dal, dat naar het zuiden 
toe wel verengt maar toch ope-

tussen 
volkeren 

staten Q 

ner ligt, heet Aoste, de streek 
zelf Val d'Aoste en de bewo
ners Valdötains. Deze mensen 
zijn eigenlijk Savojardische 
Fransen of althans reeds lang 
geromanizeerde Alpenbewo
ners, wier dialekten ontegen
sprekelijk onder de Franse kul-
tuurtaal thuishoren. Met zulke 
• kleinigheden » hebben grote 
staatslieden zich natuurlijk niet 
kunnen inlaten. 

S lach to f f e r s van 
« na tuur l i j ke grenzen » 
In 1860 werden de Valdótains, 
die het ongeluk hadden ten zui
den te wonen van de natuurlijke 
grens die de hoge (toen nog tun-
nelloze) Alpenrug zeker uit
maakt, burgers van de Italiaan
se, zogezegd naar «nationale» 
eenheid strevende, staat. 
Wat met vele andere volksgroe
pen in dergelijke gevallen ge
schied is deed zich ook in Italié 
voor: het inlijvende volk probeer
de de ingelijfden op te slorpen 
De italianizenng volgde en volgt 
nog vele wegen. Biezonder ge
schikte wegen zijn • het gerecht, 
het kjestuur, het onderwijs en 
de inwijking. 
Op dit ogenblik zijn ten hoogste 
nog 60 % der ijewoners van 
Val d'Aoste echte Valdötains te 
noemen. De anderen zijn Italia
nen die daar vooral sedert 1926 
ingeweken zijn en verder een 
onvermijdelijk aantal «italiaans-
kiljonse- Fransen 
Volledigheidshalve moeten wij 
nog een splintergroepje Duit
sers vermelden, die in de tijd der 

volksverhuizingen de Alpenkam 
overgetrokken zijn en daar — 
uiteraard zonder enige wettelij
ke bescherming — in een paar 
hooggelegen valleien hun hard 
bergboerenleven leiden. 

Al is de reaktie van de Fransen 
nooit zo hevig geweest als die 
van de Tirolers, ze is toch niet 
zonder rezultaat gebleven Bij 
de opdeling van Italiè in gewes
ten met een statuut dat dit van 
een zwakke deelstaat benadert, 
werd Val d'Aoste tot gewest(re-
gio) uitgeroepen. 

In het onderwijs werd in 1948 — 
voor het eerst sedert 1883 — 
althans teoretisch de Franse 
taal op gelijke voet gesteld met 
het Italiaans. 

Een bepe rk te 
tegenaanva l 
In de maand maart II. is daarover 
heel wat te doen geweest. De 
regel (wetsdekreet nr861) luidt 
dat in de lagere scholen van de 
Val d'Aoste naast Italiaans ook 
Frans onderwezen moet wor
den en als voertaal gebruikt. 
Deze regel wordt, zoals in zulke 
gevallen gebruikelijk is, niet of 
slecht toegepast. 

De Fransen (daar niet de seig
neurs van bij ons maar eerder 
eenvoudige landlieden) zijn on
langs tegen deze wantoestand 
in het geweer gekomen. Zij dien
den een voorstel van gewestelij
ke wet in tot toepassing van 
voornoemd (Italiaans) wetsde
kreet. Met deze gewestelijke 
wet willen zij een ernstige toe

passing verzekeren van het be
staande dekreet (1). 

Het wetsvoorstel is nog zeer 
braaf. Weliswaar worden duide
lijker voorwaarden gesteld om 
Frans te mogen onderwijzen. 
Maar zij die ter plaatse waren 
op 1 oktober 1976 Cm.a.w. pre
cies diegenen over wier kennis 
van de Franse taal men ontevre
den is) worden van de Franse 
proef vrijgesteld , en er zijn nog 
een drietal andere reeksen van 
vrijgestelden. Die moeten dan 
wel een herscholingskursus vol
gen. Anders gezegd: de over
gangsmaatregelen zijn zo ruinf 
dat nog lange tijd alles zal blij
ven zoals het is. Veranderingen 
(verbeteringen) worden slechts 
druppelsgewijze want alleen via 
nieuwe benoemingen (vervan
gingen) mogelijk gemaakt. 

Soc iaa l en na t ionaa l 

Tegen dit bescheiden voorstel is 
van Italiaanse zijde niettemin 
een ware storm losgebroken. Ei
laas, niet zo maar van Italiaanse 
zijde. Het zijn de vakbonden die 
in deze strijd de spits hebben 
afgebeten. Zij hebben alleen 
oog gehad voor de « moeilijkhe
den» die door dit voorstel ge
strooid worden op de loopbaan 
van hun leden. Zij konden geen 
begrip opbrengen voor de funda
menteel sociale eis dat het (la
ger) onderwijs (gedeeltelijk) in 
de volkstaal moet verstrekt wor
den of nog maar voor het stand
punt dat de onderwijzers er zijn 
voor de kinderen en niet omge

keerd. De overweging dat het 
voorstel eigenlijk met had moe
ten ingediend worden indien zij 
zelf de wet eerlijk hadden toege
past, kwam er natuurlijk hele
maal niet aan te pas. 

Hun storm is echter te pletter 
geslagen op de vaste wil van de 
Fransbewusten en van enkele 
redelijke Italianen Na een woe
lig debat van zes uren heeft de 
Gewestraad (« Conseil de la Val-
lée») op 15 maart het lichtjes 
geamendeerde voorstel aange
nomen met 18 stemmen teqen 
13. 

Stemden voor: Union Valdótai-
ne (een soort Franse VU I), DC 
(kristen-demokraten), PSI (socia
listen) en Onafhankelijken. 

Stemden tegen: de (Euro?)-
kommunisten en de Volksde-
mokraten. 

Voor de volksnationalisten is het 
een beperkte, nipte overwinning. 
Hopelijk zal het goedgestemde 
voorstel nu ook ernstig toege
past worden. En zullen de goede 
gevolgen ervan niet ongedaan 
gemaakt worden door Italiaanse 
inwijking. Want anders zou het 
kunnen gebeuren dat de Raad 
van Aoste binnen twintig jaar 
geen Franse meerderheid meer 
telt. 

Karel Jansegers 

(1) 't Is daar dus zoals in België: 
voor alle volksnationale verbete
ringen moet tweemaal gevoch
ten worden, eenmaal voor het 
beginsel en eenmaal voor de toe
passing 
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Maurits Coppieters; 

«Er is een nieuw plan 
van de Arbeid nodig!» 
Heelwat aanwezigen op de 
1 mei-manifestatie van de VUJO te 
Aalst vroegen ons de rede van 
senator Coppieters in ons weekblad 
te publiceren. Wij gaan graag in op 
deze vragen en brengen hier, in 
enigszins verkorte vorm, de rede 
van de senator. 

Onze samenleving bevindt zich in 
een l<rizis, is op weg naar nieuwe 
ontwikkelingen. Dit is een tijd 
voor bezinning en doktrinaire ver
nieuwing, én voor politieke partij
en, én voor vakbonden, én voor 
patronaat. 
De « golden '60 »-groei doet thans 
vele vragen rijzen. Er is de toene
mende verloedering van het mi
lieu, de «over-aanbieding van 
steeds nieuwe produkten, de ver
kwisting van de grondstoffen, de 
voortschrijdende internationalize-
ring, het toenemende overheidsin
grijpen... En ondertussen qaan 

%4 
it 
V 
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duizenden KMO's over kop. Er is 
geen ondernemerslust en geen in-
vesteringslust meer. 
De overheid mag niet de rol van 
pechverhelpingsdienst spelen. Zij 
moet de groei-oriënterende stimu
lans zijn, zij moet de privé-initiatie-
ven in een levens- en ontwikke
lingsplan inpassen, zij moet het 
algemeen belang laten voorgaan 
op het partikuliere belang. 
Wij vertoeven hier in de stad van 
priester Daens. De man die de 
waardigheid van de arbeid en de 
waardigheid van de arbeider 
tegenover iedere verslaving stel
de. Het past dat wij ons hier van
daag bezinnen over de waarde 
van de arbeid. Is er geen nieuw 
plan van de arbeid nodig, nu meer 
dan veertig jaar na het plan van 
de arbeid van Hendrik de Man? 
VUJO beseft dat wij voor een 
etisch-maatschappelijke én voor 
een politieke keuze staan: het in 
eer herstellen van de arbeid als 
voorwaarde van een maatschap
pelijk en ekonomisch herstel! 
Wij strijden voor zelfbestuur. Dat 
betekent dat de inschakeling in 
de internationale ordening van de 
volkeren (het Europa van de vol
keren, het wereldfederalisme) 
slechts op bazis van de ruimst 
mogelijke autonomie mag gebeu
ren. 

« Zelfbestuur » heeft ook zijn bete
kenis met het oog op een interna
tionale arbeidsverdeling en we-
reldsolidariteit. 
Wij moeten ons afzetten tegen 
de absolute heilspredikers, die 
vanuit hun ideologie alles herlei
den tot wit-zwart tegenstellingen. 
Wij zien en ervaren het katastro-
faal rezultaat van een individualis
tisch kapitalisme (Latijns-Amerika 
b.v.) en evenzeer van de kollekti-
vistische maatschappij in opbouw 
CTsjechoslovakije, Polen, Oostzee
landen. ..) 
Onze weg (onze «bewogen
heid») is links noch rechts. Hij 
leidt naar gemeenschapszin van
uit een zinvolle, zich inzettende 
arbeid. Want « gemeenschap » be
tekent arbeidsgemeenschap, dat 
betekent ook arbeidsbeschaving. 
De enige relevante vraag m.b.t. 
de arbeid is de vraag naar de zin 
van de arbeid. Deze vraag druist 
natuurlijk in tegen ons XXste-
eeuws nihilisme, waar de mens 
zijn arbeid niet beheerst, maar er 
door beheerst wordt. Wij kennen 
een arbeidsbestel waarin geen 
plaats meer is voor een doel, 
waarin het leven slechts ar
beidswaarde heeft, waarin de 

school slechts een voorbereiding 
is op de arbeid en... de rustige 
pensioenleeftijd slechts koude 
leegte. 
Het begrip arbeid moet worden 
verruimd. Een beschaving van de 
arbeid omvat vele soorten arbeid 
en bestrijkt een levensperiode die 
de produktieve periode over
schrijdt ! 

Arbeid is geen koopwaar op de 
arbeidsmarkt. Arbeid moet zi jn: 
én persoonlijkheidsvormend, én 
gemeenschapsdienend. Arbeid 
moet het antwoord zijn op de pro
fiterende konsumptiemaatschap-
pij. Kontesteren en/of jammeren 
volstaan niet I Wij moeten aanpak
ken I Wij moeten doordrongen 
zijn van een geest van rusteloze 
werkzaamheid. 

Met betrekking tot de huidige 
werkloosheid zou ik willen zeg
gen dat de bestrijding van de mis
bruiken geen plan van de arbeid 
is, maar je reinste geklungel. De 
gemeenschap moet het recht op 
arbeid erkennen. De werkloos
heidsvergoeding is maar een 
voorbijgaande verzekering van 
een waardig leefgeld. 
De overheid moet arbeids
plaatsen «scheppen» ook buiten 
de normale winstekonomie (3de 
circuit, produktiemiddelen voor 
de ontwikkelingslanden). 
Scholing moet op de meest soe
pele wijze, voor iedereen, op iede
re leeftijd en In iedere situatie 
mogelijk zijn. 
De arbeid moet rechtvaardiger 
gespreid worden: minder arbeid 
per persoon moet arbeid bieden 
aan meer mensen. 
Het pensioen of leefgeld moet 
een normaal inkomen zijn. In welk 
land leven wij ?, vroeg Tindemans 
zich af. Inderdaad I In een land 
waar ongeveer 300.000 mensen 
het moeten stellen met een pen
sioen van 6.000 fr. per maand I 
En dan is er de gesel van de 
jeugdwerkloosheid. Hij treft niet 
(zoals vroeger gepredikt werd) 
de laagst-geschoolden, maar hij 
slaat toe bij de hoger geschool
den. 

Ook de rol van de onderneming 
moet herdacht worden. Zij moet 
een arbeidsschakel zijn. Ingrijpen
de strukturele veranderingen met 
als begin het mede-weten van de 
werknemers dringen zich op. 
De nieuwe sociaal-ekonomische 
ordening (het nieuwe groeimo
del !) kan met meer Vlaams, Bel
gisch, Benelux of zelfs niet Euro
pees zi jn! Men moet zich in een 
mondiaal perspektief plaatsen... 
zelfs om onze eigen nationale 
doelstellingen te verwezenlijken. 
Daarvoor moet er een konstruk-
tief internationaal beleid komen 
en is er een pakt nodig tussen 
Noord en Zuid (dat is de echte 
tegenstelling, niet die tussen Oost 
en West). 
Er is niet veel tijd meer voor de 
«lichtende vrede» ! Zelfbestuur 
en «Nooit meer oorlog» moeten 
de pijlers zijn van een nieuwe 
wereld. 

a. 

op 
afstand 
bekeken 

Na de sprongsgewijze vooruitgang van de Volksunie in 1961 
en 1965 grepen de verkiezingen van 1968 plaats op een 
moment dat bijzonder gunstig was voor de radikale Vlaamse 
partij. Een aantal Vlaamsgezinden, daarom geen Vlaams-Na
tionalisten, hadden de strijd voor Leuven-Vlaams intens mee
geleefd. Ongetwijfeld zijn velen ervan later teruggevallen 
naar hun oude partijen. 
In 1971, 1974 en 1977 werd de kiezer niet overwegend bewo
gen door een spectaculair Vlaams probleem. 
In 1971 kon men nog In de nieuwe grondwet geloven, in 1977 
hoeven wij niet te wijzen op de veillgheldsrefleks waar de ver
schijning Tindemans op Inspeelde. De oude partijen vertoon
den geleidelijk een Vlaamser imago. 
Niettegenstaande dit alles handhaafde de Volksunie In het 
geheel haar pozltles. Wij gaan dan maar voorbij aan de ver
schillen die er opduiken als men de arrondissementen verge
lijkt Verliezers moeten de moed van zelfkritiek opbrengen en 
overwinnaars de overmoed vermijden te menen dat zij op lau
weren kunnen rusten. 

Vier verkiezingen 
Het kiezerskorps wijzigt zich van verkiezing tot verkiezing 
door het overlijden van de ouderen en het aantreden van jon
ge kiezers. Erkend moet worden dat er sedert 1968 geen sub
stantiële vooruitgang kon afgedwongen worden. Federalisme 
met twee, dat Vlaanderen nodig heeft, kan alleen rezulteren 
uit een forse groei van de Vlaams-Natlonale strekking. Wie 
de mogelijkheden tot het winnen van nieuwe kiezers tegen
werkt Is geen Vlaams-nationalist welke adelbrieven ook hij 
moge bezitten. 

Ten derde is het duidelijk dat de tegenwind die wij kregen in 
1971, 1974 en 1977 alleen kan opgevangen worden door 
onze greep op de jonge kiezers. Wij mogen nochtans niet ont
kennen dat deze impakt nu geringer Is dan vroeger 
Ten vierde kan niemand het nog betwisten dat de Volksunie 
een vaste politieke waarde blijft. 
Onze partij die niet steunt op de grote kapitalen noch op 
machtige nevenorganizatles, noch op de kllënteel van een 
gemakkelijk dienstbetoon, kan alleen dan sterker worden 
door haar intrinsieke waarde en werking. 
De waarde van de volksnationale ideologie die moet door
dringen bij 't kader en gepopularlzeerd verspreid bij de bevol
king. Hoofdzaak voor de komende jaren Is in dit opzicht het 
kontakt met de jeugd. Integraal volksnationallsme spreekt de 
jeugd aan. In de oude gewaden ervan wil zij niet lopen. 
Wij hebben alle konsekwentles van het volksnationallsme te 
aanvaarden. Het volksnationallsme dikteert ons bepaalde poli
tieke en sociaal-ekonomische opties waar sommigen emo
tioneel afkerig van zijn. Terwille van het algemeen volksnatio
naal welzijn moeten wij desnoods durven in eigen vlees snij
den. Het verwijderen van een kwaadaardig gezwel is geen 
amputatie. 
Gelijklopend met het belijden van de konsekwentles van 
onze ideologie moeten wij de Belgische volkshuishouding 
doorlichten zodat ons volk gaat Inzien dat een Vlaamse staat 
de veiligste zaakvoerder van onze welvaart en ons welzijn Is. 

M. VAN HAEGENDOREN 
Oud-senator 
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ANTWERPEN 

Gaat Antwerpen New-York achterna ? 
Sinds alti)d, en op vele vlakken, heeft Antwerpen mogeli jkheden geboden 
meerdere Ingezetenen op nationaal vlak in te schakelen Ook nu bij de lands-
verkiezingen was dit het geval Well icht een verontschuldiging voor de eer
der matte prestaties op gemeenteli jk vlak Niets is echter minder waar. 

Zowel onze nationale voorzitter als 
de volksvertegenwoordigers en sena
toren (of kandidaten) presteerden in 
de genneenteraad zoals voorheen 
Dat wil zeggen vinnig, gevat en met 
de meeste verantwoordelijkheidszin 
In koncert met de overige, trouwe kol
lega's gemeenteraadsleden Wegens 
het Rubensjaar komen regelmatig 
punten voor op de agenda over deze 
vieringen en plechtigheden Geldt het 
hier om een stimulans voor onze 
raads leden ' Feit is dat meerdere 
zaken gepast door de Volksunie in de 
verf worden gezet 

In de begroting Cdoor de VU met goed
gekeurd) staat dat Antwerpen op de 
openbare kapitaalsmarkt 5 miljard 
zou lenen 
In een rustige maar zeer gemotiveer
de interpellatie gevat in overwe
gingen en opmerkingen die voorzeker 
de grote specialist lieten vermoeden, 
vroeg Hector De Bruyne het kollege 
waarom nu 6 miljard geleend wordt 
1 p V de vooropgestelde 5 miljard 
De traditionelen haddsn het wellicht 
nog niet eens opgemerkt En had 

raadslid De Bruyne hen niet wakker 
geschud, een van hun 6 miljard fran
ken was voorzeker nog niet gevallen 
De schepen zegde dat na de begro
ting, in november opgemaakt, de stad 
voor haar verplichtingen, in decem
ber, 800 miljoen extra nodig had 
Goed, maar toen de begroting in de 
raad ter sprake kwam, en dit slechts 
in februan, werd van het zesde miljard 
met gesproken En toen waren de 
decembermoeilijkheden toch ook ge
kend I 

Inmiddels verzocht het kollege, ten ein
de de eindjes aan elkaar te knopen, 
nog om het akkoord voor een over
gangskrediet aan te gaan met het 
Gemeentekrediet In beide zaken ver
kreeg het natuurlijk van de VU een 
krachtdadig neen 

Zulke feiten leiden toch tot meer dan 
nadenken, en vraagt men zich af, of 
Antwerpen op financieel vlak werke
lijk New York met achterna gaat 

Ook al schermt het kollege dat het 
Antwerps patrimonium ruim de schul
den, leningen en lasten dek t 

Wat Gerard Bergers gelegenheid gaf 
om er op te wijzen dat geen enkel lid 
van het personeel of schuldeiser kan 
betaald worden met bv een stukje 
van de Lieve Vrouwetoren of een 
onderdeel van een of ander kunst
werk/sluis 

Staf De Lie verdedigde nogmaals het 
VU-standpunt door er op te waken 
dat door stereotype bouwwijzen, uni
forme, kleurloze wijken zouden tot 
stand komen noch het groen en het 
mooie uitzicht zouden teloorgaan Dit 
n a v voorstellen die met het 4e dis-
tnkt verband houden En eveneens de 
grootste aandacht blijven opeisen 

Terwijl Gerda De Rijck en Anita Viae-
ne op de binnenstad-planning hun zeg
je hadden, respektievelijk wat de in
richting van het Stedelijk Instituut 
voor Hoger Technisch Onderwijs en 
de Nieuwe Schouwburg aangaan, en 
het verzoek om akkoord tot het 
oprichten van een ontsmettingsoven, 
waarvoor weinig of geen motivenng 
door het kollege werd verstrekt 

W a t ons inziens, niet wegneemt dat 
in zeer vele gevallen inderdaad ont
smetting meer dan gewenst zou zijn 
Een goede verstaander 

(WW) 

Sporenherdenking 
voor Groot-Antwerpen 

Zaterdag 9 juli om 15 uur (precies) in 
de Arenbergschouwburg te Antwer
pen Innchter Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden (Hoofdbestuur) 
MEDEWERKERS 
Mevr Nona Van Brandt (Lyr So
praan) , de h Hedwig Smets (Ban
ton) , de h Willem De Meyer (samen
zang) , Het gemengd koor van de 
V V V G (Schilde), Het A r t Verhoeven-
koor CBrasschaaO Het Jeugd-fanfa-
re-orkest, Het ballet der Kempen 
Begeleider Frans Cauwenberghs 
Film Fr Vanden Maegdenberg , Alg 
leiding Jules Vranken 
Onnodig te verwijzen naar de schitte
rende prestaties van vonge jaren Dit 
jaar zal het nog beter, nog mooier zijn 
Daarom een oproep om uw medewer

king om uw vrienden en kennissen 
aan te zetten deze Guldensporenvie-
ring (van formaaO bij te wonen Ook 
op uw gewaardeerde aanwezigheid 
rekenen we 
Juli IS een vakantiemaand De innch-
ters moeten voor hun inspanning 
beloond worden met een massa op
komst Alhoewel de massa er steeds 
was vragen we toch uw eventuele 
bemiddeling om iedereen aan te zet
ten deze uitzonderlijke vertoning bij te 
wonen 
W e zorgen voor speciale voor
waarden voor afzonderlijke groepen 
Niet alleen de gepensioneerden maar 
ook de jeugd moet er zijn Vooral 
meer dan ooit moeten de Vlamingen 
tonen dat ze een zijn en stnjdvaardig 

het VU-sekretanaat Geestenspoor 
72 Ekeren Tel 41 0441 

G E M E E N T E L I J K E G E Z I N S R A A D 
Voorzitter mevr Naulaers-Van Roos
broek Lobelialaan 37 KAV Hoog-
boom Ondervoorzitter Dhr Van Ol
men, Pinksterbloemlaan 29 KWB 
Donk Leden mevr Pipien, Kardelaan 
15, KAV Cent rum, mevr Peeters, A 
Scheyvaertslaan 41, N W K , mevr 
Smits, Pastonjveld 75, SV Rosa 
Luxemburg 

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

D I E N S T B E T O O N 
Telkens op maandag van 16 tot 19 u 
in de Wetstr 12 op het sekretanaat 
door Volksvertegenwoordiger A De 
Beul en Mevr Monseur, provincie
raadslid 
— Of op afspraak bij een onzer 
gemeenteraadsleden Voor afspraak 
telefoneer VU-sekretanaat 368465 

9 juli - 15 u. - Arenbergschouwburg 

K A P E L L E N 

D I K S M U I D E 
Al diegenen die de IJzerbedevaart 
1977 willen meemaken, kunnen zich 
opgeven aan onderstaand adres Bij 
voldoende interesse om een autobus 
in te leggen, zullen wij dit doen In het 
andere geval zullen wij trachten een 
regeling te treffen voor diegenen, die 
niet met de wagen gaan 
Mensen die desgevallend een plaats
je over hebben in hun auto, worden 
dan ook dringend gevraagd dit even
eens te melden 

Kontaktadres L Verbaenen Kon Al-
bertlei 53, 2080 Kapellen, tel 64 2546 

E D E G E M 

F V V 
De voordracht over Huwelijksgoede-

renrecht gaat met door op 20 mei e k 
zoals in het jongste nummer van het 
Eikenblad werd vermeld maar wel op 
woensdag 18 mei 

EKEREN 

V E R K I E Z I N G E N 

Het bestuur van de VU-Ekeren dankt 
alle kiezers, die op 17 april II hun ver
trouwen stelden in de Volksunie In 
het bijzonder danken Paul Bortels en 
Veerie Thyssens de kiezers voor de 
voorkeurstemmen, die hen gegeven 
werden Paul Bortels behaalde 858 
voorkeurstemmen (Senaat-Arrondis
sement Antwerpen) en Veerie Thys
sens bekwam 1 599 voorkeurstem
men (Provincieraad - Distnkt - Ekeren-
Brecht-Zandhoven) 
Inlichtingen zijn steeds te bekomen op 

4 C VLAAMS 
NATIONAAL 
ZANBFEEST 

15 mei 77 
I 

W I L R I J K 

GEMEENTE EKEREN 
Voor de maanden juli en augustus 1977 zijn plaatsen 
van tijdelijk toezichter en toezichtster vacant op de 
Ekerse speelparken 
Aanvragen, vergezeld van de nodige bewijsstukken 
zoals getuigschrift van gedane studies en bewijs van 
goed zedelijk gedrag dienen toe te komen bij het Kol
lege van Burgemeester en Schepenen vóór 18 mei 
1977 
Inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentehuis, 
dienst IVlaatschappelijke Werken 

D A N K ! 
Onze welgemeende dank aan alle 
leden en simpatisanten die hebben 
meegewerkt aan onze verkiezmgs-
kampagne Kanton Berchem blijft ook 
nu nog het sterkste kanton van Ant
werpen Op de uitslagen van onze Wil-
njkse kandidaten en de resultaten in 
onze gemeente komen wij in een vol
gende WIJ terug 

A N T W E R P E N (ARR) 

V U - V L A G G E N 
«Vlaggen met officieel VU-embleem, 
formaat 075 x 0,75 m geborduurd te 
bekomen VU-sekretanaat Wetstraat 
12, Antwerpen of door overschrijving 
op rek nr 412-3010691-83 Prijs 500 
f r » 

üdKHD^K 
MEI 
13 

14 

KONTICH-WAARLOOS : VUJO-4de kleinkunstavond met Jef 
Eibers en Arrabella Om 20 uur in het Parochiaal Centrum, Mag-
dalenastraat te Kontich 
BERCHEM TAK vertoont de film «De Slag om Schaarbeek» 
om 20 uur in zaal Luxor, Zillebeeklaan Spreker Piet De Pauw 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

J O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Brasschaatse 

Caterheidemolen blijft 
De gemeenteraadszitt ing van 28 
apri l begon met de ontslagname van 
Van Coppenol ie (CVP) en de eed
aflegging van Van Damme (CVP). 
Hiermee werd bevestigd dat het 
ambt van de CVP-l i jstduwer onver
enigbaar was met zijn poli t iek man
daat Jammer voor de bedrogen kie-

Naast de traditionele politieverorde
ningen en wegen- en noolwerken 
stond de Caterheidemolen op het pro
gramma De inspraakprocedure die 
door schepen van Ruimtelijke Orde
ning Gert Van Opstal (VU) werd 
op gang gebracht liet er geen twijfel 
over bestaan de molen moest be-

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autonjschool Begij-
nenvest 99 Antw 
Tel 336058 en 450531 

Elke maandag om 19 u. ver
keersreglementen. 
10 o/o KORTING VOOR VU-LE
DEN 

houden blijven Na een lang en inge
wikkeld betoog stelde De Zaeger 
(BSP) voor, de hele zaak met de 
grond gelijk te maken en eventueel 
een «gedenksteen ter nagedachtenis 
van de Caterheidemolen» op te nch-
ten Roger Van Thillo (VU) siteerde 
het BSP-programma waarin het al of 
met instandhouden van de molen 
afhankelijk werd gesteld van de wil 
van het Brasschaatse volk De BSP 
bewees eens te meer dat (program-
ma)papier verduldig is De raad beslis
te de instandhouding van het voor de 

wijk Manaburg belangnjke histonsch 
monument 
Het opstellen van een struktuurplan 
voor Brasschaat (kostpnjs ± 1,8 miljJ 
werd — na heel wat gepalaber over 
een formuleringsfout — goedge
keurd Hiermee werd werk gemaakt 
van een der meest essentiële punten 
van het VU-programma 
Het kwam tot een hoogoplopende dis-
kussie toen De Zaeger (BSP) in hefti
ge bewoordingen (en tot grote verba
zing van zijn partijgenoten) bezwaar 
maakte tegen de gemeentelijke toela
ge (1 500 f r ) aan het IJzerbedevaart-
komitee De oppozant vond dat ge
meenschapsgelden met mogen ge
bruikt worden voor steun aan «een 
manifestatie die door de V U wordt 
gebruikt om oorlogsmisdadigers een 
kans te gunnen de Belgische staat 
aan te vallen» Schepen Rik Decleir 
(VU) antwoordde gevat dat de IJzer
bedevaart een piëteitsvolle hulde is 
aan alle oorlogsslachtoffers, zonder 
enige vorm van politieke houding 
Het hoongelach van Pecher (FDF, ver
kozen op de PVV-lijst) kon met verhin
deren dat de toelage voor het IJzerbe-
devaartkomitee werd goedgekeurd 

Jaak Decru 

A N T W E R P E N S T A D 

C O O Voor alle aangelegenheden, 
Antwerpen Stad betreffend, kunnen 
onze afgevaardigden De Boel en De 
Laet geraadpleegd worden Tel res
pektievelijk 386692 en 339790 
KONTAKTBLAD Binnen enkele we
ken verschijnt weer terug het «Kon-
taktblad» voor de leden Tijdens de 
verkiezingen werd het blad vervan
gen door de verkiezingspropaganda 
vervat in de verschilldende reklame-
bladen Ook uw ingezonden bneven 
worden door de redaktie met dank 
aanvaard 

Vlaamse liederen 
te Keulen 
O p 25 apri l II hee f t er e e n V laamse l i ede renavond p laatsge
h a d in he t Foye r van d e o p e r a te Keu len Er w e r d e n w e r k e n 
g e z o n g e n van Peter Benoi t , Candae l , V e r e m a n s , D e M o l , K 
M e s t d a g h e a 
D e z e l iederen w e r d e n g e z o n g e n d o o r Cami l lo M e g h o r , 1s te 
b a n t o n aan d e o p e r a t e Keu len Cami l lo M e g h o r (Cami l le V a n 
P e t e g h e m ) is r asech te A n t w e r p e n a a r 
D e z e V l a a m s e l iederen g e z o n g e n en ve r to l k t m e t e e n zeer 
w a r m e s t e m en w a r m gevoe l , daarb i j e e n g o e d e dikt ie, w a r e n 
e e n s u k s e s o p heel d e lijn He t zaalt je w a s vo l led ig bezet , 
voo ra l d o o r Du i t se rs maar o o k d o o r m e e r d e r e V lam ingen 
N a d e z e h o o g s t a a n d e a v o n d w e r d mets dan lof t o e g e s t u u r d , 
ve rbaz ing en g ro te b e w o n d e r i n g v o o r o n z e V l a a m s e k o m p o -
n is ten In s o m m i g e k r ingen w e r d ze l fs vas tges te ld en er o p 
g e w e z e n , da t deze muz iek z o e rg en n a u w v e r b o n d e n ligt 
m e t d e muz iek van enke le w e r e l d v e r m a a r d e Du i t se en O o s 
ten r i j kse k o m p o n i s t e n 
V o o r deze moo ie en aangename a v o n d d a n k e n w i j voo ra l 
Cami l lo M e g h o r , die het aandu r fde in het bu i ten land, o n z e 
V l a a m s e muz iek te laten w e e r k l i n k e n W a n n e e r m o g e n w i j 
de rge l i j ke l i ederenavond v e r w a c h t e n hier in V l a a n d e r e n ? 

WIJ ie 12 MEI 1977 
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Nieuwe koalitie te Borgerhout geïnstalleerd 
Het groteske vertoon, dat de CVP-fraktie met aan het hoofd burgemeester De 
Schutter, t i jdens de voorlaatste raadszitt ing ten tonele bracht, scheen uitein
deli jk bedoeld te zijtï als een pijnl i jke afgang na meer dan 100 jaar de meer
derheid te hebben uitgemaakt In BorgerhouL 
Wel gaven ze een staaltje van sinds maanden nooit geziene eensgezindheid : 
de ganse CVP-fraktie verliet in blok de gemeenteraad. 
De heer De Schutter was immers, door zijn onstuimig optreden vergeten als 
35e raadslid zijn eed af te leggen, wat volgens het BS van 28.10.76 «onont
beerli jk was voor de uitoefening van zijn burgemeestersambt, en welke hij 
door de installatie van de nieuwe raad ver loor». 
Borgerhout werd tijdens de daarop zingen en tot de beëdiging van de 
volgende week bestuurd door de 
schepenen van de nieuwe koalitie 
VU-BSP-PVV, die beëdigd werden in 
een door 1/3 der gemeenteraadsle
den opnieuw bijeengeroepen gemeen
teraad. 
Deze beëdiging werd ondertussen 
door de Goeverneur ongeldig ver
klaard, zodat het ganse schouwspel 
moest overgedaan worden, terwijl de 
oude machthebbers er maar sipjes bij
zaten. 
Een bewijs van de stevigheid van de 
nieuwe koalitie heeft ze intussen al 
meer dan voldoende ondervonden. 
Gedurende vijf maand na de verkie-

nieuwe schepenen, werd door de in 
het nauw en de oppositie gedrongen 
CVP, aanlokkelijke voorstellen ge
daan aan leden van de nieuwe koali
tie. Het heeft echter allemaal niet 
mogen baten dank zij het gegeven 
woord van deze laatsten, dat toren
hoog afsteekt boven het gegeven 
woord van de CVP dat op de avond 
van 10 oktober 1976 werd verbroken 
tegenover de vorige koalitie-partner, 
de VU. 
Het wachten is nu nog enkel op de 
benoeming van de h. D. Stappaerts 
tot burgemeester, een VU-burgemees-
ter. 

H U G O EN F R A N S 

Tijdens de jongste wetgevende verkie
zingen verbaasde het heel wat men
sen dat de h. Hugo Andries de derde 
plaats niet meer innam op de lijst voor 
de Provincieverkiezingen. 

De h. Hugo Andries stond echter 
deze plaats af aan de heer Frans 
Dirks, aangezien de h. Andries in Bor
gerhout schepen van Onderwijs 
wordt. 

G E L U K W E N S E N 

Op zaterdag 18 juni om 11 u. treden 
Mieke Raets en Walter Dewilde in het 
huwelijk. Mieke Raets is de dochter 
van onze voorzitter Bert Raets en 
kleinkind van Mw Raets-Van den 
Driessche. Voor de kenners vermel
den we er bij dat de huwelijksmis in 
de historische St-Pauluskerk te Ant
werpen plaats heeft, en dat ze wordt 
opgeluisterd door het koor «De zin
gende wandelkring». 

BRABANT 
In de Grimbergse gemeenteraad mag men 
niet te lang en wetenschappelijk praten.... 
De gemeenteraad van (Nieuw-)Grimbergen vergadert doorgaans elke laatste 
donderdag van de maand. Zo dus ook op donderdag 28 april jl., om 19 u. 
Omdat de agenda zo overladen scheen, besloot het schepenkollege de agen
da op te spli tsen en te verdelen over twee zitt ingen : donderdag 28 april de 
eerste 16 punten, gevolgd van een gesloten vergadering, en donderdag 5 mei 
de overige punten, eveneens gevolgd van een gesloten zitt ing. 
De lezer moet nu wel gaan denken dat de Grimbergse gemeenteraadszit
t ingen geen lachertje zijn. Niets is echter minder waar: Een goede gemeente
raadszitt ing duurt te Grimbergen ongeveer net zoveel minuten als er agenda
punten zijn. En dus duurde de vergadering van donderdag 28 april zowat 20 
minuten, de geheime zitt ing inbegrepen. 

Volgens de goede traditie opent de 
burgemeester om 19 u en één mi
nuut de vergadering. In snel tempo 
worden alle agendapunten afgehan
deld, zodat de burgemeester een 
kwartiertje later de veldwachter de 

SCHILDERS-
MARKTIN 
BRUSSELSE 
HOOGSTRAAT 
Morgen 1.3 mei wordt om 19 uur de 
Schildersmarkt plechtig geopend. De 
Schildersmarkt wordt gehouden in de 
meest folkloristische en levendige 
wijk van Brussel, de Zwaardstraat 
van het O.-L-Vrouw van Gratieplein, 
in het midden van de Hoogstraat In 
een wijk waarvan de kunstbestem
ming en het artistiek verleden ver
maard zijn, wil de Schildersmarkt een 
kultuuruiting van hoog niveau bevor
deren. 

Het is de bedoeling het brede publiek 
voor de Schilderkunst te winnen. Het 
publiek kan er de kunstenaar ontmoe
ten zonder de drempelvrees t a v . gale
rijen en muzea te moeten overwinnen, 
de kunst komt als het ware op straat. 
Dit jaar is de Schildersmarkt aan zijn 
2e uitgave toe. 
Graag nodigen wij alle geïnteresseer
de kunstenaars uit tot deelneming 
aan de wekelijkse tentoonstellingen 
van 14 mei tot 29 oktober 
Alle inlichtingen zijn te verkrijgen op 
volgend adres • Schildersmarkt, 
Zwaardstraat 8,1000 Brussel. Of tele
fonisch • bij G Michiels 02/511.69.35. 
(Inrichting NCC-Brussel). 

Gezellig en lekker eten?. 

opdracht kan geven de zaal «te ontrui
men» voor de geheime zitting. Die al 
beëindigd is vooraleer de (weinige) 
aanwezige toeschouwers bij «Mieke 
Bos» ziin binnengestapt en er een 
pintje hebben besteld. 
Zo snel gaat dat alles dat menig toe
schouwer die op het akademische 
kwartiertje rekent de deuren gesloten 
vindt. Of dat een gemeenteraadslid 
zelf «te laat» komt om het register te 
tekenen en dus geen zitpenningen 
kan opstrijken. 

Interpelleert de oppozitie al eens, dan 
verzoekt de voorzitter voortaan 
« niet zo lang en zeker met zo weten
schappelijk te spreken. Wat gaat dat 
hier worden als iedereen zo gaat 
doen ?...» Waarop een olijkerd in de 
zaal antwoordde dat «ze er voor 
betaald zijn. ». Inderdaad, «ze» zijn 
ervoor betaald (het bedrag is nog met 
gestemd): een VU-raadslid begint 
zelfs skrupules te krijgen : « straks ver
dienen we hier op een halfuurtje meer 
dan een dokter. » 

Net zoals steeds bleef ook de verga
dering van donderdag 5 mei de goe
de traditie getrouw. De eerste 18 pun
ten werden op minder dan tien minu
ten afgehandeld; het 19de punt dat 
een aantal sociale toelagen invoerde 
lokte pozitieve en opbouwende reak-
tie uit van de oppozitie, maar kon toch 
niet beletten dat de veldwachter 
reeds om 19 u. 25 de deuren kon slui
ten voor de geheime zitting. Deze 
duurde nu wat langer omdat er een 
rijtje vertegenwoordigers in een aan
tal organizaties dienden verkozen te 
worden. Stemmen en stemmen tellen 
neemt wat tijd in beslag... 
Ja, en dan dringt de vraag zich op 
waarom dat alles niet in éèn zitting 

© e tETaljeeme 
RESTAURANT 

kon gebeuren ? ben mogelijk ant
woord IS dat twee zittingen ook twee
maal zitpenningen betekenen en maal 
29 (gemeenteraadsleden) is het nog 
minder onaardig voor de gemeente
kas van een gemeente met bijna 
30.000 inwoners... (RR) 

Dienstbetoon voor 
Jette en omgeving 
Soc. Centrum, 
Jetsesfeenweg 548 
Alle eerste zaterdagen van de 
maand van 10 tot 12 uur: André 
Monteyne. provincieraadslid en 
Vic Van Aelst, gemeenteraads
lid. 
Alle tweede en laatste zaterda
gen van de maand • Jan De Ber-
langeer, Aggl.- en gemeente
raadslid en Vic Van Aelst. 
Alle derde zaterdagen varr de 
maand: Jan De Berlangeer en 
Mevr. Van Herck, lid O C M W 
Alle eerste en laatste dinsdagen 
van de maand van 18 u. 30 tot 
19 u. 30 • Ziekenfonds « Braban-
tia» (leiding De Berlangeer). 

VU-KEERBERGEN 
VERDUBBELT 
STEMMENAANTAL 

Is nu ook 's middags open! 
met dagmenu én kaart. 
Kaasmarkt 157, 1810 WEMMEL - 02/478.83.18. 

Te Keorbergen behaalde de Volks
unie 23 % van de stemmen wat bete
kent 11 % meer dan de vorige ge
meenteraadsverkiezing. 
Dit groot sukses heeft de Volksunie-
Keerbergen vooral te danken aan 
haar kandidaat voor de provincie, 
Kamiel De Roover, die 650 voorkeur
stemmen behaalde. 
Tevens dank aan de Gemeentebelan
gen Ceulemans die onze kandidaat 
openlijk steunde. 

flflnB€uoi€n 
KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u. 425.4642 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, magneet
band, cassetten en toebehoren 
Em Jacqmainiaan 144-146, 1000 Brussel 
POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de VironstraaÜ, 1700 
Asse. 

Lode Van den Brande stelt tentoon 
Kunstschilder Lode Van den Brande stelt werk tentoon in het NV Inter
com-gebouw, Van Landegemplein 2 te Wlllebroek, tot en met 31 mei 
a.s. Behalve schilder (met een merkwaardige reeks portretten) is de 
exposant ook een knap tekenaar en beeldhouwer (cfr. het hierboven 
afgedrukt zelfportret). 
Dagelijks open van 8 tot 12 en van 13 tot 17 u., behalve zaterdag en 
zondag. 

Halle met VVM en Dl op kursus 
In samenwerking met de Vereniging 
van Vlaamse mandatarissen en de 
Volksuniefederatie Halle startte een 
vormingsciklus van mandatarissen en 
politieke kaders in februari. Door de 
welbekende omstandigheden werden 
de volgende delen verschoven naar 
latere data. 
Wij nodigen U dfin óok vriendelijk uit 
op de uitgestelde delen van deze 
ciklus op volgende data: 

M A A N D A G 16 MEI 
«Ruimtelijke Ordening» - o.m. APA, 
BPA, verkavelings- en bouwvergunnin
gen. 

WOENSDAG 25 MEI 
«Interkommunale verenigingen en re-
gieen» 

M A A N D A G 6 JUNI 
«Sociale woningbouw en grondbe
leid» 

— In de betrokken materie verzorgen 
zeer bevoegde sprekers de inleiding 
van uit hun dagelijkse ervaring. Waar
na ruime gelegenheid tot gedachten-
wisseling en vragen stellen. 

— Syllabus voorzien. 

— Zoals in februari gaan de lessen tel
kens door te Dworp, Domein Destel-
heide, Destelheidestraat 36 (wegwij-
zeraanduiding volgen van af de Al-
sembergsesteenweg). 

— Aanvang : 20 u. stipt 

— de kursus wordt geleid door Wal
ter Luyten, stafmedewerker Dosfelirh 
stituut. 

— Nadere inlichtingen b i j : Frans 
Adang, Ruisbroeksesteenweg 109 
Sint-Pieters-Leeuw - Tel. 02/377.31.83! 

Kiespropaganda tentoon 
In de Studio van de Passage 44 te Brussel loopt sinds 6 mei een ten
toonstelling over verkiezingscampagnes. 
De geïnteresseerde bezoeker kan zich verbazen over het assorti
ment vlugschriften, aanplakbrieven, gadgets, foto's en andere eigen
aardigheden die kandidaten en partijen hanteren om de kieze te 
beïnvloeden. 
De inrichters (Het Gemeentekrediet van België) hebben fKin mate
riaal verzameld in binnen- en buitenland en gunnen ons naast een 
overzicht van de hedendaagse technieken ook een ruime blik op het 
verleden. 
Naast de eigenlijke tentoonstelling is er ook een audio-vizueel spekta
kel. 
Politiekers en andere geïnteresseerden kunnen er zich ook een boek 
aanschaffen tegen de prijs van 200 f r Dit boek van Charles Picqué 
en Francis Du Four bevat, naast een bondig overzicht van de evolu
tie van de kiespropaganda, een analize van de verkiezingsmarketing 
evenals een beschrijving van de kiesstelsels en van hun invloed op 
de verkiezingsrezultaten. Het werk bevat talrijke illustraties. 
Deze voor politiekers belangwekkende tentoonstelling is ook voor de 
leek leerzaam en vermakelijk en dan ook ten zeerste aanbevolen. 
De tentoonstelling is kosteloos toegankelijk elke dag tot 19 juni van 
10 tot 20 u. Voor groepen worden kosteloos geleide bezoeken voor
zien. « Passage 44 » is gelegen aan de Kruidtuinlaan 44 te 1000 Brus
sel. 
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HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd me t nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wondètbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bi) Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnes ium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding v a n : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij, 
de stofwisseling. Urine-
z i p r diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

LIMBURG 
Drukke arr. raad te Hasselt 

Donderdag 5 mei vergaderde de Ar-
rondissementele Raad in Hotel War-
son te Hasselt 
De verslagen van de vergaderingen 
van 18 en 20 maart werden zonder 
veel kommentaar goedgekeurd 
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Voorzitter Jos Truyen bedankte alle 
aanwezigen voor de inspanningen tij
dens de verkiezingen en vroeg toen 
een ogenblik stilte ter nagedachtenis 
van Jef Lemmens van de afdeling 
Heusden-Zolder 

Volgde dan een zeer gedetailleerde 
bespreking van de verkiezingsuit
slagen door ondervoorzitter Renaat 
Vanheusden 

Vervolgens besprak sekretans Kerel 
Wijckmans de ledenstand nog heel 
wat afdelingen zrjn met in orde De 
sekretans wees erop dat er dit jaar 
nochtans duidelijke afspraken waren 
gemaakt en drong erop aan dat de 
nalatige afdelingen zo snel mogelijk 
zouden afrekenen Een volgende punt 
was de werking in de afdeling en in 
het kanton Voorzitter Truyen wees in 
dit verband nog maar eens op de ver
antwoordelijkheid van de provincie
raadsleden 

Tot slot kwam volksvertegenwoor
diger Willy Desaeyere aan het woord 

HIJ vroeg iedereen zoveel mogelijk 
morele en matenele steun te verlenen 
aan de afdeling St-Truiden die aan 
een nieuwe verkiezingscampagne be
gonnen IS, en weidde nog even uit 
over de onderhandelingen in verband 
met de regenngsvorming 

OOST-VLAANDEREN 

Volksunie-Brakel juicht! 
Onze afdeling slaagde er zondag in 
om een zetel te bemachtigen in een 
gemeenteraad die sedert nagenoeg 
100 jaar door een CVP-meerderheid 
werd gedomineerd en waar tot voor 
kort van de Volksunie geen sprake 
was 
BIJ de gemeenteraadsverkiezingen 
van 10 oktober 76 konden we geen 
zetel halen Dat is toe te schnjven aan 
verschillende omstandigheden waar
onder vooreerst onze onvolledige lijst 
(slechts 11 van de 23 kandidaten) 
maar ook en vooral door gebrek aan 
tijd Immers, de Brakelse CVP speel
de het klaar om ons, bij koalitie-onder-
handelingen zo lang aan het lijntje te 
houden dat wij, als nieuwelingen in de 
gemeentepolitiek, nog slechts over 
een vijftiental dagen beschikten om 
ons degelijk voor te bereiden en 
geschikte kandidaten te vinden 

Lieven Bauwens 

De kiesstnjd van voor 10 oktober was 
hard maar vooral « vuil» 
CVP en De Croo nchtten de ene^an-
val na de andere aan eikaars adres 
en maakten dankbaar gebruik van 
een soort « drek-kanon » waardoor zij, 
via hun overvloed aan pamfletten en 
brochures de tegenstander in een 
steeds slechter daglicht trachtten te 
plaatsen 
10 oktober gaf als resultaat CVP 11 
zetels. De Croo 9 zetels, BSP 3 
zetels en V U O zetels Een klacht van 
lijst De Croo in verband met een door 
de CVP ingenchte gratis reis voor 
gepensioneerden en het asfalteren 
van pnvaat-eigendommen door een 
CVP-kandidaat door werklieden van 
de gemeente was voor de Bestendige 
Deputatie van Oost-Vlaanderen ge
noeg om de verkiezingen ongeldig te 
laten verklaren, wat door de Raad 
van State bevestigd werd 

Meteen zagen CVP en BSP hun plan
nen in rook opgaan Ze hadden im
mers een bestuursakkoord afge
sloten waarbij de BSP dne schepenze-
tels en de voorzitter van het O C M W 
kreeg toegewezen en de CVP voor 
zichzelf nog de burgemeesterszetel 
en twee schepenen overhield 
Thans, na 8 mei liggen de kaarten 
anders CVP behoudt nog tien zetels 
maar verliest er een ondanks stem
menwinst van 40 PVV behoudt ne
gen zetels en verliest 80 stemmen 
BSP behoudt eveneens drie zetels 
maar boekt een verlies van 220 stem
men V U behaalt een zetel door een 
stemmenwinst van 215 en is in feite 
de overwinnaar 

Overwinnaar bij onze eigen mensen, 
spelbreker bij diegenen die als grote 
verslagenen uit de strijd komen 
Inderdaad bij monde van haar kop
man, burgemeester Charles Vanheu-
verzwijn, hield de CVP tot op de dag 
der verkiezingen vol dat zij de vol
strekte meerderheid zouden halen 
Niets was echter minder waar 
Dat ZIJ ons nu de schuld geven van de 
teloorgang van hun meerderheid kan 
ons geenszins beroeren, enkel al door 
het feit dat zij destijds zelf de eersten 
waren om een pre-elektoraal akkoord 
te sluiten waarbij wel dankbaar ge
bruik zou worden gemaakt van onze 

stemmenaanbreng maar waarvoor 
mets in de plaats zou worden gege
ven 
8 mei om 23 uur komt de toekomstige 
koalitie uit de bus BSP gaat samen 

met De Croo en knjgt aldus alles 
wat haar hartje lust burgemeester, 
twee schepenzetels en het voorzitter
schap O C M W De Croo zelf moet het 
met drie schepenen stellen en moet 
aan BSP-lijsttrekker Tortelboom ook 
nog enkele persoonlijke beloften 
doen (een bouwvergunning in de Bra
kelse groene zone zou hienn begre
pen zijn) 
Dat alles zo vlug bedisseld werd wijst 
er ons inziens wel op dat er tussen 
BSP en De Croo een pre-elektoraal 

koord bestond Dat blijkt ook uit de 
met-verkiezing van de CVP-gezinde 
BSP-kandidaten (de gevaarlijkste on
der hen moest zijn derde plaats ruilen 
voor de laatste) Een onder hen had 
immers met de CVP een akkoord 
gesloten om na de verkiezingen de 
CVP-rangen te komen versterken Ge
zien echter op die manier geen meer
derheid ontstond nodigde de CVP 
onze VU-mensen uit om samen met 
de BSP-overloper een koalitie te vor
men die een nipte meerderheid zou 
vormen Het bleek echter dat de 
CVP-onderhandelaar met in het minst 
van de rezultaten op de hoogte was 
gezien de BSP'er in kwestie met ver
kozen was Het plan viel in duigen en 
de CVP richtte in een laatste wan
hoopspoging een verzoek tot oud-
PVV-minister De Croo om een utopi
sche, sterke koalitie PVV-CVP te vor
men Het antwoord van De Croo " Ik 
heb ook nog zoiets als eergevoel-CV 
Waarmee ook hier de onderhande
lingen spaak liepen 
Brakel wacht in spanning op wat de 
toekomst bregen zal 
In BSP-rangen regent het ontslagen 
Van CVP-mensen geen spoor 
De Croo zit duidelijk verveeld met zijn 
koalitiepartner die hij tot na de installa
tie van de Raad zoet moet houden 
maar ook de zeer nipte meerderheid 
ligt hem met zo best De VU-zetel zou 
hem wel interesseren voor een ruime 

VU-hjst 

Bauwens 

HetT .^siist: 
De Pooter 
De Staercke 
De Cubber 
De Spiegeleer 
Roos 
Vander Linden 
Vandecandelaere 
Van Achter 
Romar 
Bousard 
Vanden Borre 

Deir -im s 
De Couvreur . . ^^s^ ; . f 

Weemaes 
Van Nieuwenhove 
C!k)syns 
Vander Meulen 
Jouret 

Lijststemmen 56 
Totaal 817 

587 
232 
196 
190 
232 
124 
136 
196 
165 
202 
110 
203 
113 
143 
128 
128 
115 
114 
153 
239 
200 
119 
130 

Franz Van Nieuwenhove 

man in de straat als «de man met 
twee gezichten » nagekeken Zal hij er 
in slagen zijn eigen gezicht te red
den ' Oud-minister De Croo heeft het 
bewijs geleverd dat een kinderhand 
rap gevuld is Zal hij echter in staat 

In Feestzaal Keizer Karel, 
Gelukstede Oudenaarde 

WOENSDAG 18 MEI OM 21 U. 

OVERWINNINGSBAL 
KAMERLID LIEVEN BAUWENS 

meerderheid maar «voor wat hoort 
wat», en vermits mets in ruil kan wor
den gegeven staan wij sterk in een 
oppositie, met met maar naast de 
CVP, waar wij de koalitie zeker met 
naar de mond zullen praten Onze 
oppositie zal des te harder gevoerd 
worden omdat de BSP-gekozenen 
ons vooralsnog, in de schaduw van 
De Croo, in de eerste plaats het 
bewijs zullen moeten leveren van hun 
bekwaamheid iets waarin zij tot op 
heden nooit slaagden BSP-burge-
meester Tortelboom wordt door de 

zijn om dat te blijven doen zonder zelf 
al te veel toe te g e v e n ' Oud-burge-
meester Van Heuverzwijn verwijt zijn 
afdeling dat ze destijds de Volksunie 
heeft afgescheept niettegenstaande 
hij persoonlijk wel voor een koalitie-
lijst met V U te vinden was en daar 
ook de nodige toegevingen wou 
voor doen Het berouw komt echter 
eens te meer na de zonde' Lieven 
Bauwens glundert 'We zijn in Brakel 
met meer weg te denken i" 

Franz Van Nieuwenhove 
Arr sekretans 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30 29 33 36 38 
Tel 053/240 60 

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij ruiterii itri istingen ping 
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen 

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - autoz go carts - traktoren pop
pen - poppenwagens en -wiegies burelen leSbenaars - borden 
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 
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stad Oudenaarde: 
129 miljoen F. 
begrotingstekort 
Voornaamste punt tijdens de ge
meenteraadszitting van 2 mei jl. was 
de vaststelling van de stadsbegro
ting voor 1977. 
Gemeenteraadslid Fr&ns Van Den 
Heede maakte 2 voorafgaandelijke 
opmerkingen: 1. de schriftelijke toe
lichting bij de begroting had enkel 
betrekking op sommige afzonderlij
ke artikelen. Het algemeen stadsbe
leid en de diverse deelaspekten 
ervan (o.m. het jeugd- en gezinsbe
leid, het sport- en kultuurbeleid, de 
stedelijke infrastruktuur...) werden 
niet toegelicht. Een funktionele, eko-
nomische en financiële analize waar
bij duidelijk uitgaven en inkomsten 
van elke aktiviteit worden aangege
ven ontbrak eveneens ; 2. de begro
ting 1977 is nog niet ingekaderd in 
een 5-jarenplan, waarbij behoeften, 
middelen en prioriteiten duidelijk 
zijn bepaald. Raadslid Van Oen 
Heede drong nogmaals aan op de uit
werking van een 5-jarenplan, dat o.m. 
een financieel saneringsplan en een 
prioriteitenlijst inzake buitengewone 
werken moet omvatten. 

Vervolgens gaf hetzelfde raadslid, 
aan de hand van de konkrete cijfers, 
de voornaamste kenmerken weer 
van deze begroting 

GENT 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Provincieraadslid Huguette De Blee-
cker kan je ontmoeten elke vrijdag
morgen van 11 u 15 tot 12 u in cafe 
Jan Yoens, Borluutstraat, Gent Ze is 
ook te bereiken thuis, tussen 18 u en 
19 u, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, tel 
091-256487 

Inzake gewone ontvangsten en uitga
ven van vorige dienstjaren is er een 
nadelig saldo van 74 miljoen fr, het
geen de kritiek van de oppozitie op de 
begroting 1976 en het miljoenentekort 
bevestigde Op de begroting 1977 
drukt een enorme last van de vorige 
jaren (CVP-bewind) 
Het tekort op de gewone begroting 
van het eigen dienstjaar 1977 beloopt 
55 miljoen fr Dit is weliswaar 15 mil
joen fr minder dan het geraamde 
tekort van 1976, doch het blijft een 
zeer belangrijk bedrag De «financiële 
afgrondpolitiek» waarover de PVV 
sprak in haar verkiezingspropaganda 
wordt dus verder gezet, ook met de 
PVVi 
Dit leidt dan tot een globaal begrotings
tekort van 129 miljoen fr, een rekord 
zonder voorgaande i 
De gewone ontvangsten stijgen noch
tans met 30 miljoen tegenover 1976, 
terwijl de gewone uitgaven toenemen 
met 15 miljoen fr Er komen 20 miljoen 
fr meeropbrengsten uit de Fondsen 
en 25 miljoen fr meeropbrengsten uit 
belastingen en retributies 
Door de verhoging van de opcentie
men van de onroerende voorheffing 
(van 1400 gebracht op 1800) zal 12 
miljoen fr meer ontvangen worden 
De personenbelasting (6 %) ral 29 mil
joen fr opbrengen of 8 miljoen fr 
meer dan in 1976 De belasting op de 
inrijpoorten wordt verhoogd van 
300 fr op 500 fr Hierbij merkte het 
VU-raadslid op dat deze belasting 
hoge administratiekosten meebracht 
en dat men ze beter zou afschaffen 
I p V te verhogen De bouw van gara
ges zou eerder moeten aangemoe
digd worden dan belast Hij stemde 
dan ook tegen deze belastingverho
ging 

BAARDEGEM 

NIEUWE AFDELING 
Voorzitter Willy De Valck, Dorp 36, 
Baardegem, tel 052/357486 
Sekretans Mare De Bie, Hoogstr 19, 
Baardegem, tel 052/35 72 96 
Penningmeester en soc dienstbetoon 
Willy Cobbaut, Bosstr 2, Baardegem, 
tel 052/355452 
Propaganda Gust De Boeck, Blokveld 
16, Baardegem, tel 052/355495 
Organizatie Michele Walraedt, Blok
veld 16, Baardegem 

Kxmusi} 
Maatschappelijk-assistent(e) 

gevraagd voor nieuw centrum 
voor prematnmoniale-, matrimo-
niale- en gezinskonsultabes. . 
Schrijven met curnculum vitae 
aan Nelly Maes, Gentse 
Baan 50 te Sint-Niklaas en dit 
vóór 17 mei 

VVM-tips om 11 juli 

waardig te herdenken 
In verband met de Guldensporenherdenking 1977 geven wij aan onze manda
tarissen enkele tips met het verzoek de voor uw gemeente bruikbare sugge-
densporenslag zou de aanleiding moeten zijn om in onze gemeenten en ste
den de herdenking met meer luister en strijdvaardigheid te doen plaatsvin
den. Wij willen niet vooruitlopen op de komende gebeurtenissen in verband 
met de regeringsvorm, maar het is een feit dat naast de sociaal-ekonomische 
vraagstukken het kommunautair dossier en de problematiek rond Brussel 
centraal staan. 

Gelet op de dramatische toestand 
van de Vlamingen in en rond Brussel, 
zou de klemtoon van de herdenking 
op dit centraal punt van de Vlaamse 
stnjd dienen gelegd Het gaat hier om 
een tema waarrond alle Vlamingen, 
welke ook hun politieke overtuiging 
IS, zich kunnen scharen Nodig bij 
de herdenking sprekers uit die het pro
bleem Brussel speciaal kunnen toe
lichten Neem ook de mogelijkheid in 
overweging aan de gemeenteraad 
een motie voor te leggen waarbij de 
bezorgdheid en medeleven met de 
benarde situatie van de Vlamingen in 
de hoofdstad wordt tot uiting ge
bracht 
De Leeuwevlag is de officiële vlag 
geworden van de nederlandstalige 
Kultuurgemeenschap Is het voor de 
gemeentelijke kulturele raden geen 
passend aktiepunt initiatieven uit te 
werken en aktie te voeren om het 
bevlaggen van woningen met de Leeu
wevlag algemeen te maken ' 
11 juli IS erkend als feestdag van de 

Vlaamse gemeenschap De Vlaamse 
gemeenten zouden ook hier het goe
de voorbeeld moeten geven door het 
toekennen van een dag vakantie aan 
het gemeentelijk personeel 
De samenvoegingen van gemeenten 
hebben niet verhinderd dat het so
ciaal en kultureel leven in de vroegere 
deelgemeenten voortgaat en wellicht 
een nieuwe bloei kent In de mate van 
het mogelijke zal men dan 09k de vie-
nngen spreiden over de vroegere 
deelgemeenten De herdenking moet 
ook volks worden gehouden en het 
verdient aanbeveling de bevolking en 
de plaatselijke verenigingen er zeer 
nauw bij te betrekken 
De gemeente dient ook aan de viering 
de nodige publiciteit te verlenen Aan
kondigingen en een passende tekst in 
het gemeentelijk informatieblad en 
het verspreiden van aangepaste aan-
plakbneven die een overzicht geven 
van de voorziene initiatieven, zullen 
de Guldensporenherdenking 1977 de 
nodige bekendheid geven 
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Nieuw IS de belasting op de tweede 
verblijven (2500fr) voor niet-Oude-
naardisten en hiermee was de VU het 
eens, terwijl de BSP zich onthield 
Het nog terug te betalen bedrag lenin
gen ten laste van de stad bedroeg op 
1 januari 492 miljoen fr In 1977 zullen 
voor 123 miljoen fr nieuwe leningen 
worden aangegaan, waardoor de ge
meenteschuld verder zal stijgen tot 
615 miljoen fr 
Raadslid Van Den Heede vroeg zich 
af waarom de voorlegging van de 
begroting zo lang uitbleef Een nieuw 
beleid is er nog niet in te vinden en de 
financiële problemen worden nog nij
pender HIJ keurde dan ook de politiek 
en de begroting van het CVP-PVV-
schepenkollege af 
Tijdens de raadszitting vroeg VU-lid 
Van Den Heede nog uitleg in verband 
met de bouw van de zelfbedienings-
winkel Delhaize-De Leeuw in de Meer
poort en de werken aan de nieuwe 
gemeenteschool te Bevere 

KflU 
MEI 
13 

13 

14 

14 

16 

21 

21 

22 

24 

ST-AMANDSBERG : VUJO-voordrachtavond Film, filmverta-
ling en ondertiteling Om 20 uur in zaal «Tijl», Klinkkouterstraat 
Spreker de h Willy D'Haeyer 
NINOVE : Filmavond door het IJzerbedevaartkomitee om 20 u 
30 in zaal «De Denderhoeve», Burchtstraat Inleider de h J 
Coene, voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee 
DENDERBELLE : VUJO-folkavond met Howard Bond om 20 u 
in zaal Gildenhuis 
OOSTERZELE : VU-Vriendenfeest om 19 uur in Hof ten Berg 
Inschrijvingen 200 fr bij alle bestuursleden Voor de VU-afde-
lingen Melle-Gavere, Oosterzele, Merelbeke 
BEVEREN : Lentereis naar de Oostendse vismijn met bezoek 
aan het akwarium Daarna met stadsgids klassieke rondgang 
door Brugge Afspraak om 7 uur op de Markt Leden Vlaamse 
Vrouwenbeweging Nele 160 fr, met-leden 200 fr 
WAARSCHOOT: Voordrachtavond over abortus door Dr J 
Daels Ingericht door Dr Goossenaertsknng In zaal Schutters
hof, Stationsstraat Toegang gratis 
GENT-EEKLO:'VUJO-Arr T-Dansant om 20 uur in «Rode 
Hoed », Klem Turkije, Gent Inkom 50 fr 
GENT: VU-wandeltocht langsheen de kreken in het Meetjes-
land Vertrek met eigen wagen om 13 u 30 aan « Gasthof Jan 
Yoens», Borluutstraat 8 Daarna gezellig samenzijn in Vlaams 
Huis « De Veldbloem > te Ertvelde. 
NINOVE: EHBO-avond om 20 uur in Denderhoeve, Burcht
straat Organizatie van Federatie Vlaamse Vrouwen Avond 
wordt verzorgd door dr en mevrouw Gijssels 

DENDERLEEUW 

ERE-VOORZITTER 
ROBERT VAN DER 
WEEËN 
OVERLEDEN 
Te Denderleeuw overleed 
op 55-jarige leeftijd onze 
vriend en medestichter van 
de plaatselijke Volksunie 
Robert Van der Weeën. 
Hij was ere-voorzitter van 

de VU-Denderleeuw en 
stond bekend als een zeer 
verdienstelijk bestuurslid. 
De eucharistieviering heeft 
plaats op zaterdag 14 mei 
om 10 u. in de St.-Amandus-
kerk te Denderleeuw 
(Dorp). 

Wij bieden aan de familie 
Van der Weeën onze blijken 
van diep medeleven aan. 
(Een In memoriam leest u in 
«WIJ» van volgende week) 
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WEST-VLAANDEREN 

Voor een bomvolle gotische zaai 

MEI 
13 KORTEMARK, HANDZAME, ZARREN, WERKEN Algemene 

VU-ledenvergadering met als spreker volksvertegenwoordiger 
Emiel Vansteenkiste 

Brugse gemeenteraad eindelijk 
geïnstalleerd 
Met ruim vier maanden vertraging — ingevolge een klacht wegens onregel
matigheden bij de verkiezingen op 10 oktober 1976, klacht die zow^el door de 
Westvlaamse deputatie als de Raad van State werd afgewezen — werd don
derdag 5 mei |l de nieuwe Brugse gemeenteraad geïnstalleerd en het nieuwe 
schepenkollege verkozen Klokslag 18 uur deed burgemeester Frank Van 
Acker zijn intrede in de gotische zaal De gewone vergaderzaal is ontoerei
kend geworden sinds de fusie, er was bijna geen plaats meer voor het 
publiek In de gotische zaal kan dat wel en toch stonden de vele belangstel
lenden opeengetast als haringen in een ton 

Op de monumentale schouw lezen 
we de trotse poortersbelijdenis in de 
vrijheid «Alle poorters in tscependom 
van Brugge ambachtsman of andere 
sien vn zoo deen en dandere » Vanuit 
de frescos op de muren kijken de his
torische personages neer op deze in 
het helle licht badende massa maar 
we krijgen geen tijd om ons aan ver
dere mijmeringen over te geven want 
de burgemeester verklaart de zitting 
voor geopend en leest de tekst van 
zijn benoeming voor Waarna hij fluks 
overgaat tot de beëdiging van de 
raadsleden op een na de op 10 okto
ber jl afgekeurde ex-burgemeester 
Van Maele Er is even hilariteit wan
neer CVP fraktievoorzitter en ex-sche
pen Traen de nieuwe burgemeester 
er meent attent te moeten maken « op 
het feit dat er geen informatie over de 
toestand op gemeentelijk vlak is» 
waarop de h Van Acker droog repli-
keert - t Is teken dat U slecht geinfor 
meerde gazetten leest» 

Na een korte onderbreking wordt 
overgegaan tot de verkiezing van het 
nieuwe schepenkollege Telkens 

wordt er meerderheid (25) tegen min
derheid C21) bij 1 afwezige gestemd 
uitgenomen voor de CD-schepen Do
ns De Neve-Van der Veken die 26 
stemmen knjgt (dus met een stem 
van de CVP) Deze vlot verlopende 
operatie brengt volgend schepenkolle
ge uit de bus eerste schepen Pieter 
Leys (toerisme landbouw midden
stand K M O en gemeentebedrijven) 
Raymond Reynaert (financiën) Omer 
Dombrecht (kuituur) mevr Josiane 
Tuyaerts-Van Vlaanderen (burger
stand) allen Volksunie De socialisti
sche schepenen zijn de hh Bob 
Deruelle (stadskernvernieuwing) en 
Fernand Peutmans (onderwijs en per
soneel) De twee PVV schepenen zijn 
kamerlid Albert Claes (Openbare 
Werken en havenbeleid) en Jaak 
Devolder (Jeugd en Sport) De kns-
ten-demokraten hebben een schepen, 
mevrouw Dons De Neve-Van der 
Veken (sociale zaken gezin en ontwik
kelingssamenwerking) Burgemeester 
Van Acker zal behalve algemene 
zaken ook het grondbeleid beheren 
CVP-fraktievoorzitter Fernand Traen 

DE VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
stelt voor 

Groepsreizen per autocar 
met Vlaamse reisleiding 

NEDERLAND 
Amsterdam 
DUITSLAND 
De Romantische Ri)n 
Het Zwarte Woud 
De Beierse Alpen 
Hannover en Berlijn 
Oost-Duitsland 
FRANKRIJK 
Panjs en Versailles 
Panjs en Versailles 
Kastelen aan de Loire 
Normandie en Bretanje 
Dordogne, Tarn en Centraal Massief 
SKANDINAVIE 
Zuid-Noorwegen 
Zuid-Noorwegen (jeugdreis) 
Lapland en Noordkaap 
OOST-EUROPA 
Ts)echoslowaki]e 
Moskou en Leningrad 

Aantal 
dageil 

4 

4 
7 

10 
7 
8 

3 
4 
4 
8 

10 

15 
15 
22 

14 
25 

Vanaf 

5.490 fr. 

3.995 fr. 
7.115 fr. 
8.740 fr. 
9.770 fr. 

10.170 fr. 

3.350 fr. 
4.440 fr. 
4.900 fr. 
7.740 fr. 

13.400 fr. 

24.800 fr. 
20.870 fr. 
46.450 fr. 

15.710 fr. 
40.650 fr. 

legde dan een verklanng af waann hij 
naar beproefde klenkale gewoonte 
beurtelings sloeg en zalfde Hij meen
de op de kumuls te moeten wijzen 
(over de kumuls in eigen rangen 

_zweeg hij zedig) en richtte zijn pijlen 
vooral op de VU die werkdiijk de 
boter opgegeten heeft De oud-eer 
ste schepen had zelfs volkomen mis 
plaatste vergelijkingen in de mond die 
men van een overigens verstandig 
man met zou verwachten Burgemees

ter Van Acker replikeerde met "-e zeg
gen dat het nieuwe kollege van burge
meester en schepenen in de eerste 
plaats de welvaart en het welzijn van 
de stad en haar bewoners zonder uit
zondering zou nastreven De minder 
held zou ruim aan haar trekken ko
men van de volgende zitting af 

Namens de CD zei de h Ghyoot dat 
zijn groep geen afgescheurde CVP is 
doch een onafhankelijke groep die de 
steun van duizenden Bruggelingen 
verkreeg omdat ze van oordeel wa 
ren dat het uittredend bestuur geen 
open en eerlijk bestuur heeft nage
streefd Nadrukkelijk zei de CD-
woordvoerder dat de CD geen frak 
tie apart is doch samen met de V U 
een raadsfraktie vormt Hij sprak de 
hoop uit dat de huidige verstandhou 
ding zou voortduren en legde er de 
nadruk op dat voor zover het van de 
CD afhangt deze ervoor zal zorgen 

dat er geen afbreuk zal gedaan wor 
den aan fundamenteel kristelijke waar
den ( in antwoord op een voorbarige 
en elke grond missende CVP-kwak-
kel) Deze fel toegejuichte verklaring 
van de CD-voorzitter eindigde met de 
wens tot goede sar^enwerking ten 
bate van de hele Brugse bevolking 

Daarmee was de kous af Een eerste 
indruk bi| velen is dat de burgemees 
ter de leiding steven in handen zal hou
den zodat de oppozitie moeilijk haar 
frustraties zal kunnen botvieren in de 
gemeenteraad De V U Brugge stelt 
vertrouwen in zijn vier mandatarissen, 
die reeds lang bewezen hebben be
kwaam en integer te zijn wat men van 
sommige leden van de vroegere meer
derheid wat dit laatste betreft met 
steeds kan zeggen Ook inzake beleid 
hebben ze als oud-burgemeester (P 
Leys) en gemeenteraadsleden heel 
wat ervaring 

VOOR ALLE INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
St-Jacobsmarkt 45-47, 2000 ANTWERPEN Tel 031/317680 
Vergunning nr 1185 Kat A Lidmaatschap vereist 

H e f nieuwe kollege van burgemeester en schepenen van de stad Brugge De vier VU-schepenen Piet Leys 
(tweede van links aan de tafel). Omer Dombrecht (uiterst rechts) Rechtstaand Raymond Reynaert (uiterst 

links) en mevrouw Van Vlaanderen, (derde van links) 

VU-Anzegem besprak 17 april 
De bestuursvergadering op 1 mei had 
een goedgevulde agenda af te wer
ken 

N a v de gekende verkiezingsuit
slagen werden enkele bedenkingen 
gemaakt Zo kende de nieuwe ge
meente Anzegem een sterke voor 
uitgang tegenover de gemeenteraads 
verkiezingen De voorkeurstemmen 
van onze drie kandidaten rekening 
houdend met de bevolkingsdichtheid 
alhier was zeer goed De propaganda-
dienst mocht gelukwensen ontvangen 
met het gepresteerde werk Niet min
der dan 18 grote aanplakborden kon
den geplaatst worden langs de open
bare weg De afdeling kreeg het voor 
mekaar 6 kiespamfletten uit te geven 
om onze drie kandidaten in een zo 
gunstig mogelijk daglicht te stellen 

Schikkingen werden getroffen om ge
zamenlijk naar het Nationaal Zang 
feest te trekken 

De nieuw verkozen senator Michel 
Capoen voor ons gewest zal de brief 
toegestuurd krijgen met onze vizie op 
de toestand in Komen en Moeskroen 

Samenwerking zal worden gezocht 
met de aanpalende afdelingen Avel-
gem Zwevegem en Waregem om 
gezamenlijke standpunten en voorstel
len te verdedigen in de arrondisse 
mentsraad 

Het arrondissementeel bestuur van 
Kortrijk zal een reeks voorstellen krij
gen geformuleerd uit de ervaringen 
der laatste weken 

Een vast kontaktman tussen het 
hoofdkwartier en de afdelingen zou 
nutteloze verplaatsingen vergissin
gen enz uitschakelen en een betere 
verstandhouding verzekeren 

P O P E R I N G E 

G E L U K W E N S E N 

Ter gelegenheid van zijn 80 lentes 
(geboren op 5-5-1897) wensen we 
aan ons geacht lid Alois Willems een 
gelukkige verjaardag en hopen dat hij 
samen met zijn geliefde echtgenote 
nog vele jaren midden zijn zonen in 
onze rangen mag blijven 

S I N T - M I C H I E L S ( B r u g g e ) 

Het bestuur van de afdeling St-Mi-
chiels werd als volgt samengesteld 
voorzitter Michiel Deloof sekretaris 
en penningmeester Wim Beerlandt 
afgevaardigde arr raad Walter Schel 
straete afgevaardigden Groot-Brug 
se raad Hendrik Depreetere en Gus-
taaf Bierlin 

ZCXK€RC]€S 
1 Boekhouder B3 81 31 |aar 5 jaar 
praktijk zoekt werk als boekhouder in 
Antwerpen of in de Kempen 
2 20 jarige jonge dame diploma toeris 
tenschool zoekt werk als bediende 
Kontakt via senator W JORISSEN 
Louisastraat 31 2800 MECHELEN tel 
015/413596 

N53 

— Juffrouw uit Sint-Katelijne-
Waver met diploma van Hoger 
Secundaire Technische Handel 
-1- ponsster zoekt dringend 
werk in Mechelen of omgeving 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor 
diger Joos Somers Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver of telefonisch op num
mer 015/21 7900 

— Jonge dame zoekt werk als 
daktylo in Mechelen of omge
ving Wil echt werken Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot kamerlid Joos Somers Lier-
sesteenweg 11 te 2580 Sint-Ka-
telijne-Waver of telefonisch op 
het nummer 015/21 79 00 (N54) 

— LENNIK(St-Martens) appar
tement te huur Gelijkvloers 2 
kamers badkamer living gara
ge tuin Tel 02/53242 38 (N55) 

— Technisch ingenieur elektroni
ca uit Gsbergen 25 jaar zoekt 
werk Tel 054/334347 (N56) 
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De VU-cijfers van Izegem 
De vraag of de VU op 17 april al dan niet vooruitgang boeicte in het kanton 
Izegem ten o-^erstaan van 1974 is niet zo maltkelijk te beantwoorden. Het kan
ton anno 1977 is ingevolge de aanpassing aan de fusieoperaties niet meer 
fietzelfde als vroeger. In 1974 omvatte ons kanton : Izegem, Kachtem (intus
sen gefusioneerd met Izegem), Ingelmunster, Sint-Eloois-Winkel en Rolle-
gem-Kapelle. Deze twee laatste gemeenten die samen bijna 5.000 inwoners 
tellen en waar de VU zeker niet zwak stond (uiteindeli jk is Debusseré daar 
burgemeester geworden !), zijn bij het kanton Roeselare gekomen. Het kanton 
Izegem kreeg geen gemeenten bij. Vergeli jking met 1974 is dus niet mogelijk. 

I Z E G E M EN 
I N G E L M U N S T E R 
Het kanton Izegem bestaat thans 
alleen uit Izegem (waar Kachtem bij • 
samengevoegd is) en IngeInnunster. 
Daar het maar om twee gemeenten 
gaat zijn uit de verzameltabellen van 
het kanton duidelijk en met grote 
nauwkeurigheid de Izegemse en de 
Ingelmunsterse cijfers te halen. Daar
uit blijkt dat Izegem en Ingelmunster 
verschillend stemmen. 
Hieronder geven wij per partij de per
centages Izegem/lngelmunster (K 
= Kamer, S = Senaat, P = Provin
cieraad). 

V U K = 16,4/10,5 

S = 17,0/14,1 

P = 17,6/15,3 

BSP K = 30,1/22,1 

S = 27,2/25,3 
P = 26,5/23,1 

K = 
S = 
P = 

K = 
S = 

P = 

K = 
S = 

46,0/62,6 
45,7/53,4 
49,4/55,6 

6,4/ 4,0 
8,9/ 6,6 

6,8/ 4,4 

0,7/ 0,3 
1,0/ 0,6 

CVP 

PVV 

KP 

Er steekt In deze cijfers 'n opvallend 
gunstig gegeven; de V U te Izegem 
haalt een vrij gelijklopend cijfer voor 
Kamer, Senaat en Provincieraad. Men 
vergelijke even met de grote schom
melingen bij de andere partijen. Dat 
wijst erop dat de VU te Izegem 
momenteel een vast kiezerskorps be
reikt heeft en dat ondanks de beken
de en talrijke kandidaten van de ande
re partijen. Er Is dus alle reden voor 
vertrouwen in de toekomst. 

V E R G E L I J K I N G S P U N T 

Parlementsverkiezingen zijn geen ge
meenteraadsverkiezingen. Andere 
motiveringen kunnen meespelen en 
ook andere kandidaten. Toch is dit 
voor Izegem (en ook voor Ingelmun
ster) de enige mogelijkheid om te ver
gelijken. Niet alleen gaat het om 
dezelfde grootheid (Izegem en het 
gefusioneerde Kachtem), bovendien 
stonden dezelfde tegenspelers tegen
over elkaar: Geert Bourgeois voor de 
VU, Staf Nyffels voor de BSP, André 
Bourgeois en W. Vens voor de CVP 
en Louis Crochon voor de PVV (in 
Ingelmunster: E. Vankeirsblick voor 
de CVP). Hieronder plaatsen we 
naast het percentage voor de Kamer 
in 1977, tussen haakjes het percenta
ge van de gemeenteraadsverkiezin
gen van oktober 1976, belde voor Ize
gem. 

V U 16,4(14,6) 

BSP 30,1 (29,0) 

CVP 46,0 (48,3) 

PVV 6,4 ( 7,9) 

Zowel CVP als PVV hebben geen 
reden om te vlaggen (ze besturen 
samen de stad). De BSP scoort licht
jes beter. En alleen de V U heeft een 
duidelijk beter cijfer. Dat komt niet 
alleen in het percentage maar ook In 
absolute cijfers tot uiting. Dat deze 

In memoriam 

ï.h. Adolf Spruytte 

Geboren te Rumbeke op 3 maart 1902 en godvrucht ig overleden te 
Roeselare In de kliniek «Maria's Rustoord» op 10 april 1977, 
gesterkt door het sakrament der zieken. 

Priester gewijd In de katedraal te Brugge op 22 december 1928. 
Hij was achtereenvolgens : student in de wijsbegeerte en letteren 
aan de KUL 1928-1930; leraar aan het kollege te Moeskroen 1930-
1941 ; kapelaan te Lichtervelde 1941-1952; pastoor te Outr i jve 
1952-1957 en te Kortr i jk St-Rochus 1957-1965 en ten slotte aalmoe
zenier van de kliniek Maria's Voorzienigheid aldaar 1965-1974. Hij 
was lid van Broederband. 

De afgestorvene was de broer van wij len priester Odiel Spruytte. 
Bi j een laatste bezoek aan hem in de kliniek waren zijn laatste 
woorden aan zijn vriend Arthur-Julien Verbeke : «Vlaanderen 
boven alles !>. 

Wi j bieden de achtbare familie onze kristel i jke deelneming in de 
zware beproeving en hopen dat de jeugd het ideaal en de edelmoe
digheid van deze voorname priester in ere zal houden. 

VU-winst ook samenvalt met een 
opvallend cijfer voor Geert Bourgeois 
stemt hoopvol. 

DE I Z E G E M S E 
V U - K A N D I D A T E N 
Als derde kandidaat op de Kamerlijst 
haalt Geert Bourgeois 1888 voorkeur
stemmen, waarvan meer dan 1100 In 
Izegem alleen, zodat hij zijn cijfer van 
de gemeenteraadsverkiezingen (997) 
nog verhoogt. Het betekent ook dat 
op 17 april 1977 zo'n 43,5 % van alle 
Izegemse VU-stemmen voor de Ka
mer naar hem gingen. Het Is een dui
delijk vertrouwen In zijn persoon. On
getwijfeld moeten wij dit ook in ver
band brengen met de opvallende 
kohesie van de Izegemse VU die tot 
uiting kwam in de gelijklopende per
centages voor Kamer, Senaat en Pro
vincieraad. 

Palmer Dermaut behaalde als 2e op
volger voor de Senaat en (tot nog 
toe) betrekkelijk onbekende figuur In 
Izegem 614 stemmen over het arron
dissement. Uit de mond van een door-
wlnterd politicus uit een andere partij 
hoorden wij op verkiezingszondag 
spreken van een zeer goed resultaat 
voor Palmer, die uit een ander arron
dissement komt. Het was zijn vuur
proef. Bovendien haalde hij een groot 
deel van zijn stemmen, en wel 206, in 
het kanton Roeselare, waar hij in een 
groot bedrijf werkzaam Is. Dat Is uiter
mate bemoedigend: waar men hem 
dus kent krijgt hij krediet. 
Pieter Derieuw behaalde een provin
cieraadszetel met 1024 voorkeurstem
men In een totaal gewijzigd provin
ciaal kiesdistrikt. Hij kreeg daarvan 
het grootste deel (een goede 900) In 
Izegem zelf. 

BESPREKING 
GEWESTPLAN 
IN HEUVELLAND 
Van donderdag 12 mei tot en met 
woensdag 18 mel*vorden In de „veer
tien kernen van het werkgebied van 
het Opbouwwerk Heuvelland baspre-
klngsavqnden gehouden. Alle deelne
mers aan de vorige avonden die hun 
naam opgaven krijgen 'n uitnodiging. 
Wie toch opgaven krijgen een uitnodi
ging. Wie toen belet was kan een uit
nodiging vragen op het Streekhuls. 
Op dinsdag 24 mei worden alle op- en 
aanmerkingen die in de reeks bespre
kingen werden opgetekend bespro
ken met vakmensen (de gemeentelij
ke urbanisten en andere stedebouw
kundigen). 

Op 2 juni wordt een laatste open 
bespreking gewijd aan het gewest
plan. Dan blijven er nog welgeteld 10 
dagen over om het geheel tot een slui
tend rapport te verwerken dat zal 
worden bezorgd aan de goeverneur 
en aan de gemeentebesturen 

KOETSWERKEN VAN DER MIJNS-
BRUGGE & ZONEN. Perfekte afwer
king - juiste tinten. Affligemstraat 18. 
1742 TERNAT (St. Kat Lombeek) 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven. Tel.: 016/23.47.94 

lustrerie 
mare de viiese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/37.45.72 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054/3337.56 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
TeL 02/268.14.02 

DE OUDE KRING 
Café VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

ELECTRA-BREE p.v.b.a. 
Electro-Groothandel 

Boneputstraat 38 • 2690 BREE 
011/46.11.88-46.24.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.17.42-44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

1 0 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS • BROEKEN - PAflDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Te{. 03.31.35.83, 

EIGENAARS 
Wij wensen moderne apparte
menten te huren of te kopen in 
Koksi jde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksi jde, tel. 058-51.18.89. 

Voorzitter Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen: 

«Federalizering Neutrale Landsbond wordt dringend» 
Trad i t i ege t rouw/ g i ng o p 1 me i d e k a d e r d a g v a n de V e r e n i g i n g van 
V l a a m s e Z i e k e n f o n d s e n d o o r . T i enen w e r d u i t g e k o z e n v o o r deze b i j 
e e n k o m s t w a a r o p s t e e d s een r u i m e s c h a r e b e h e e r d e r s , k a d e r l e d e n 
en W Z - v r i e n d e n a a n w e z i g z i j n . Z o o o k d i t j aa r w a a r zo 'n t a c h t i g aan 
w e z i g e n de k o n f e r e n t i e z a a l v u l d e n . 
D e a a n g e k o n d i g d e v o o r z i t t e r van deze k a d e r d a g , de h. J . W e y n e (V I . 
m u t u a l i t e i t W a a s l a n d ) w a s w e e r h o u d e n . D e k a d e r d a g v e r h e u g d e 
z i c h in de a a n w e z i g h e i d van V U - k a m e r l i d W i l l y K ü i j p e r s . 
D e v o o r m i d d a g van d e z e s tud ie- meester In zi jn u i teenzet t ing 

d a g b e s t o n d uit een aantal re fe ra
ten . In een ee rs te lezing had dok 
ter Frans Devos het o v e r d e wer 
k ing, d e nnogei i jkheden en de 
s t r uk tuu r van d e V V Z . Bij d e ver
en ig ing zi jn thans v i j f t ien z ieken
f o n d s e n aanges lo ten d ie in totaal 
25.000 l idboek jes v e r t e g e n w o o r 
d igen en 65.000 leden tel len. D e 
V V Z Stelt z ich v o l g e n d e doe ls te l 
l ingen : 
— Uitbouw van een Vlaams, niet 
partij-politiek gebonden zieken
fondswezen ; 
— Regionalizering en federalize
ring van de Neutrale Landsbond: 
— Medewerking aan de uitbouw 
van een Vlaams sociaal front 
Prec ies o v e r die k o n k r e t e u i twer
k ing van federa l izer ing en reg iona
l izer ing sp rak José De Scfiaep-

O n o m w o n d e n had d e h. D e 
S c h a e p m e e s t e r he t ove r de n o o d 
zake l i j ke s a m e n w e r k i n g a l d u s : 
«Daartoe zal naar samenwerking 
gezocht worden met andere pri
maire ziekenfondsen en verbon
den. Vooreerst de primaire kas
sen waarmee op dat punt samen
werking mogelijk is.» En de h. De 
Schaepmeester somde op. 
« VEV, Broederliefde Brugge, ACI-
gemeen) B(oeren) S(indikaat) 
Boerenfront en andere.» 
W. Devriendt had het In zi jn re fe
raat o v e r d e admin is t ra t ieve en 
f inancië le s t ruk tuu r van Lands-
bond-Verbond-Mutua l l t e l t . 
A l s s lot van d e voo rm iddagz i t t i ng 
w e r d e n enke le V l a a m s e z ieken
f o n d s e n aan d e aanwez igen voor 
geste ld . M e e r b e p a a l d : C e m b e l 

(Cen t ra le Mutua l i te i t B raban t en 
L imburg) , V l a a m s e Mutua l i te i t 
W a a s l a n d en de A l g e m e n e 
V l a a m s e Z iekenkas . He t s p r e e k t 
vanzel f da t deze voors te l l ing d e 
aandach t van de aanwez igen 
w e g d r o e g aangez ien he t hier o m 
levende v o o r b e e l d e n uit he t dage
l i jkse Z i e k e n f o n d s w e z e n g ing. 
In de namiddag w e r d e n d e re fera
t e n in d i skuss ieg roepen besp ro 
k e n e n ve rwe rk t , w a a r n a t e g e n 
16 u. de k o m m e n t a r e n uit d e z e 
g e s p r e k s g r o e p e n a a n h o o r d wer 
d e n en d o o r V V Z - v o o r z i t t e r dr. 
D e v o s d e s lo t rede u i t gesp roken 
w e r d . 

D e h. D e v o s zag t w e e ve rme l 
d e n s w a a r d i g e l i c h t p u n t e n : 
Een eerste lichtpunt Is da t d e zie
k e n f o n d s e n ove r het a lgemeen 

. bev red igend w e r k e n , w a a r d o o r 
d e d r e m p e l v r e e s van d e V l a a m s e 
m e n s e n , o m er lid van te w o r d e n , 
st i laan verdwi jn t . He t bestaans
rech t w o r d t niet langer aange
v o c h t e n en de noodzaak w o r d t 
aangevoe ld te besch i kken o v e r ei
g e n V laamse sociale organ isa
t ies. 

Een tweede lichtpunt is da t 
s t eeds m e e r ve ran twoo rde l i j ken 
van d e V laamse z i eken fondsen 
bese f fen da t he t nod ig is z ich als 
g r o e p o p te stel len. He t on ts taan 
en de g roe i van de veren ig ing 
van V laamse z ieken fondsen Is 
h ie rvan het duidel i jk bewi js . St i l 
aan groe i t het inzicht bij d e be
hee rde rs da t ze hun plaats d ie
nen te v e r o v e r e n in de respek t ie -
ve l i jke v e r b o n d e n en uiteindel i jk 
o o k in de Landsbond . 
« We moeten binnen de vijfjaar in 
iedere gemeente van het Vlaam
se land, over een degelijk mede
werker beschikken met een vas
te kern van leden, zodat ons 
ledenaantal binnen deze termijn 
ten minste verdubbelt,» a ldus 
V V Z - v o o r z l t t e r Devos . 
Na een o p r o e p v o o r een snel lere 
ledengroe i , mee r kenn is en Inzicht 
in d e w e r k i n g van d e v e r b o n d e n 
en een ver ru iming van de Z i e k e n -
fonds taak in een b r e d e r e socia le 
e n pol i t ieke samenhang , c i tee rde 
d e h. D e v o s een «S tandaa rd »-
c i taat uit he t d o s s i e r : « H o e mach 
t ig zi jn d e Z i e k e n f o n d s e n ? » 

« Op het vlak der gewesten merkt 
men in Vlaanderen een vrij stevi
ge positie van de Vereniging van 
Vlaamse Ziekenfondsen met dui
delijke Vlaams-nationale bindin
gen. Op een kaderdag begin van 
mei vorig jaar, werd door de ver
eniging het dilemma behandeld: 
ofwel een aparte landsbond van 
Vlaamse ziekenfondsen oprich
ten, ofwel de Neutrale Lands
bond federalizeren. Een eigen 
landsbond werd als een utopie 
afgeschreven. Een statutaire fede
ralizering tussen de Waalse en 
Vlaamse verbonden werd wel mo
gelijk en wenselijk geacht» 

Na een laatste o p r o e p o m to t 
deze federa l izer ing te k o m e n , 
w e r d d e v ie rde V V Z - k a d e r d a g 
me t een entoes ias te « V l a a m s e 
L e e u w » bes lo ten. 

D e re fe ra ten van deze v ie rde 
kade rdag we rden .naa r g o e d e ge
w o o n t e w e e r gebunde ld in e e n 
hande lbare b rochure . A d r e s : Ve r 
enig ing V laamse Z i e k e n f o n d s e n , 
Ve lds t raa t 170, 8500 Kor t r i j k 
(056/22.56.98). 
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VIRIJC TIJD 

• M A A N D A G : Eindelijk een TV-uitzending over het da
mesvoetbal . M a a r ze zal maar weinig mensen van opvatt ing 
doen veranderen. 9 D I N S D A G : Beckenbauer is bij C o s -
mos. Past hier de c l iché , het sprookje is ui t? Wi j vrezen 
van wel. • W O E N S D A G : In het ve lokampioenschap van 
Zwitser land rijden 1349 koereurs mee, waaronder 206 
< gentlemen >. W a t zijn de andere 1143 dan ? • D O N D E R 
D A G : Omdat wij in het Rubensjaar leven, lieten twee bok
sers zich fotograferen met een Rubenshoed op de kop. Kui
tuur is toch maar alles. # V R I J D A G : D e dag dat de bom 
barstte.. . • Z A T E R D A G : D e publici tei tsborden in de sta
dions ti jdens de eindronde van de were ldkampioenschap
pen voetbal moeten 300 miljoen frank opbrengen. W i e het 
krijgt is niet geweten. • Z O N D A G : Z o van die f itheidspar
koers en hindernispisten aanleggen in een of ander bos, 
dat is niks. M a a r ze af leggen. . . Deden wij vandaag. M e n s e n 
lief... • 

EN NU? 

W I J begrijpen niet goed hoever men 
staat met de federalizering van de 
handbalbond Er is sedert verschillen
de maanden een Vlaamse en een 
Waalse afdeling Praktisch scheen al
les geregeld De (nationale) bond zou 
ontbonden worden, en vervangen 
worden door een federatie, die de 
zaken zou regelen waarbij beide partij
en betrokken zijn O m de kompetitie 
in de hoogste afdelingen, die natio
naal zou blijven En nu horen wij weer 
dat men met goed meer weet waar 
naartoe 

KONSEKWENTZIJN 

Jaak Lecoq vertelt in zijn gazet over 
de Finse gewichtheffer Kangasniemi, 
die in 1972 op de olympische spelen 
nog een gouden medaille veroverde 
Die man is nu een echt wrak, zowel 
lichamelijk als geestelijk, en hoop op 
beterschap schijnt uitgesloten De oor
zaak de bergen smeerlappenj die de 
jongen slikte om in Mexico zijn presta
tie mogelijk te maken Jaak Lecoq 
vindt dat erg, en dat is het ook Maar 
mogen wij ons veroorloven er de 
sportkrant op te wijzen dat zij er — 
naar onze bescheiden mening — dan 
ook verkeerd aan doet altijd zo ver
goelijkend te staan tegenover man
nen van bij ons die zo'n toeren uitha
len, ZIJ het dan op veel kleinere schaal, 
en altijd maar de histonekens over 
« neusdruppelkens »te geloven en ver
der te vertellen Doping — en met 
alleen in de sport — is een enorme 
plaag Men mag er gewoon met toege
vend tegenover staan 

Wat al een hele poos te voorzien was, 
staat nu vast Klub Brugge is weer 
kampioen in de hoogste voetbalafde
ling, en men mag wel zeggen ver
diend Anderlecht staat momenteel — 
twee wedstrijden voor het einde — 
tweede Maar dat heeft met veel 
belang, want Anderlecht kan met al
leen volgend jaar Europees spelen 
door zich te plaatsen voor de UEFA-
cup, het kan ook Europees spelen 

Men kan voor « doping » zijn in de 
spor t Er zijn er zo Ons Heer moet 
nu eenmaal zijn getal hebben 
Men kan er onverschillig tegen
over staan Dat wil zeggen dat 
men alle sportmoraal aan zijn 
zolen lapt dat men er geen be
zwaar tegen heeft dat zoveel men
sen die hun brood proberen te ver
dienen in de sport in de klauwen 

dadelijk dat de heren vol spul zit
ten dat alléén dit voordeel heeft 
dat er tot dusver geen aanwijsba
re sporen konden van gevonden 
worden 
Eerst en vooral wij zullen de laat
ste zijn om deze en (nog) met 
betrapte koereurs die toch ook 
« pakken - met de vinger te wijzen 
W I J vinden het erg dat moeten 

de vedetten "̂  Om in godsnaam de 
kommerciele belangen met te 
schaden van de poenscheppers 
achter de koereurs ' ' Om een 
mooie sport — die de wielersport 
kan zijn — met in het gedrang te 
brengen ' En wat gaan ze nu broe-
belen ' Was het met beter ge
weest, voor alles, als ze hadden 
gedaan wat wij hiér en anderen 

komen van zwendelaars en later 
wellicht van hoog gespecializeer-
de doktoors, en dat de hoop op 
nog wat méér winst via reklame 
op de buik van straf presterende 
koereurs een deel mensen, en dan 
vooral kinderen, naar de onder
gang voert Onverschilligheid is de 
stompzinnigste houding 
Men kan tegen de doping zijn, en 
dat IS gelukkig de grote hoop van 
de mensen Wij dachten zo de 
«slikkers» op kop Wie haat er 
meer de vervloekte alkohol dan 
de alkohol ist ' 
Doping IS verboden Door de wie
lerbonden, de sponsors — die 
overigens ook de mannen in 
dienst hebben die wat bijverdie
nen met het aan de man brengen 
van allerlei • dinamiet» — en door-
het gerecht Terecht verboden, 
want ze heeft al veel slachtoffers 
gemaakt Levend en dood 
En nu vernemen wij dat de «fine 
fleur» van de trots onzer natie, 
onze grote koereurs, met Maer-
tens en Merckx op kop, ondanks 
dat alles lustig zijn blijven doorslik
ken Men heeft het tot nu toe niet 
kunnen bewijzen, maar nu heeft 
de wetenschap de knoeiers eens 
bijgebeend, en voila, het blijkt al 

meewerken aan de eigen aftake
ling behoort tot de beroepsver-
plichtingen Wie zich moet droge
ren, hij weze arm of rijk, is in onze 
ogen een sukkelaar 
Voor ons part moet men dus die 
jongens met eens straffen Wat 
baat s t r a f ' En als de overwinning 
van de betrapte koereur A naar 
de met betrapte, want niet onder
zochte koereur B gaat wie zegt 
dan dat B met even vol spul zat 
als A ' 

Een ander aspekt van de zaak is 
dit iedereen die maar van ver 
(zoals WIJ) of van dichtbij bij de 
wielersport betrokken was, heeft 
altijd geweten — misschien alleen 
niet kunnen bewijzen — dat het 
«pakken» nooit heeft opge
houden Misschien op wat minder 
lompe manier dan in de tijd van 
Simpson en zo, en misschien met 
wat minder direkte nsiko's Maar 
toch Waarom hebtsen zoveel 
grrrrote velospecialisten dan hon
derden keren plechtig verklaard 
dat het gedaan was met het « pak
ken », zeker bij de v e d e t t e n ' 
Waarom die onnozele vertelsel-
kens verteld over neusdruppels 
en zo, als er toch eens een « aksi-
dent» gebeurde ? Uit piëteit voor 

elders al zoveel jaren vragen de 
zaak kritisch bekijken ' 
Ten slotte blijft de vraag wat er nu 
moet gebeuren De wetenschap in 
het ongelijk stellen en maar wat 
zogenaamde procedurefouten in
roepen, om dan verder de doping 
maar oogluikend toe te laten Na
tuurlijk zonder openlijke aanmoedi-
ding, omwille van de soms eigen
aardige reakties van «het volk» 
De sukkelaars-pakkers zwaarder 
straffen, tot er uiteindelijk geen 
koereurs overblijven ' 

W I J blijven bij onze mening de 
werkgever verantwoordelijk stel
len, en dié heel zwaar straffen in 
geval een werknemer over de 
schreef loopt Werkgever die zich 
ovengens daartegen kan dekken 
via het opgemaakte kontrakt Op 
die manier zou bij voorbeeld een 
gezond wantrouwen kunnen groei
en tussen koereur enerzijds en 
seigneur en klubdoktoor ander
zijds, en zou de koereur beslissen 
wat hij eet en drinkt En de zelf
standige koereurs ' Daarvan is de 
bond de wprkgever 

W I J weten het, het is een stap 
achteruit Maar kunnen wij nog 
« vooruit» ' 

door dit jaar van Hamburg de Europe
se beker voor bekerhouders te win
nen, of door de Belgische beker te 
winnen, of zelfs te verliezen als de 
finale tegen Klub Brugge gaat Spelen 
Brugge en Anderlecht Europees, dan 
spelen Standard en R W D M het 
hoogstwaarschijnlijk ook, en dan krij
gen WIJ een echt-BeIze verdeling een 
Vlaamse klub, een Waalse en twee 
Brusselse Alles gaat dus goed 

EEN KANDIDAAT 

Bericht van het olympisch front De 
uiterste datum voor inzending van de 
kandidaturen voor de organizatie van 
de Spelen 1984 werd verplaatst van 
einde september tot einde oktober 
1977 De kandidaten krijgen dus een 
maand meer tijd om zich nog eens ter
dege te bedenken In hoeverre dit ver
band houdt met het tweede bericht, 
weten wij met maar dit luidt tot hier
toe heeft slechts een stad haar kandi
datuur ingediend, nl Teheran Wij 
weten nu wel dat er veel geld beschik
baar IS in het Midden-Oosten, en dat 
de organizatie van olympische spelen 
in de eerste plaats een kwestie van 
geld IS, maar men zou toch ook een 
beetje moeten kijken naar «olympi
sche traditie » en zo En op die manier 
bekeken dachten wij met dat Iran de 
gedroomde kandidaat is 

ZO NIET 

Maandag zagen wij op de TV een 
reportage over het damesvoetbal hier 
in ons land Men kent ons standpunt 
als meisjes het plezieng vinden om 
tegen een bal te trappen, waarom 
m e t ' Als het damesvoetbal de rich
ting moet uitgaan van een sensatione
le, aparte attraktie, dan liever niet Wij 
vonden dat de trainer die het woord 
voerde, de h Paulis — trouwens « van 
stiel» opleider van leraressen, maar 
dan met in voetbal — het bij het rech
te eind had Hij lijkt het ons goed voor 
te hebben Maar wat ons minder 
beviel waren de terreinen waarop de 
meisjes moeten spelen Waar
om, als er geen betere terreinen te vin
den zijn, niet wat rapper een match 
afgelasten ' 

GEEF MAAR GEUZE 

Constant vanden Stock is met alleen 
een illuster vertegenwoordiger van 
het helaas stilaan verdwijnend ras der 
geuzebrouwers, en de grote baas van 
de Anderlechtse sjottersfamilie Hij 
gaat nu nog op een ander terrein 
aktief zijn Hij heeft namelijk een for-
mule-1 wagen uitgerust een techni
sche ploeg op de been gebracht en 
een renner aangeworver En a propos, 
WIJ hoorden een geuzebrouwer zeg
gen dat ZIJ het «lastig» hebben Dat 
schijnt dan toch met te gelden voor 
Constant 

BEGIN VAN HET EINDE 
Zo zijn wij klaar met dit al te bondi
ge overzicht van wat er in de 
wereld van de astronomie in de 
loop der tijden gezocht en ontdekt 
werd. Er blijven ook vandaag nog 
vele raadsels. 
Wellicht zijn nooit zoveel mensen 
en middelen ingezet om ver achter 
de horizon te zoeken naar het hoe 
en waarom van de vele dingen, 
waarvan de aarde, het leven, de 
mens er enkele zijn 
De astronomie is een wetenschap 
geworden, die op hoog niveau 
slechts door een beperkte groep 
specialisten kan beoefend worden, 
met zozeer omwille van de vereis
te kennis, als wel omwille van de 
vereiste hulpmiddelen, die ver bui
ten het bereik van de enkeling lig
gen 

Maar ook op een lager niveau is 
de astronomie uitzonderlijk boei
end, en dan ligt zij wel in het bereik 
van iedereen. 
Wi| mogen niet vergeten dat de 
geniale wetten van Johannes Kep
ler steunen op de duizenden waar
nemingen, aan de hand van een 
doodsimpele gradenboog, van zijn 
meester Tycho Brahe En dat ook 
vandaag nog belangrijke weten
schappelijke besluiten getrokken 
worden uit de duizenden waarne
mingen die amateurs doen met 
zeer eenvoudige middelen en si
gnaleren aan hoog-gespeciali-
seerde wetenschapsmensen die 
ze verwerken. 

De basis van de astronomie Is en 
blijft het waarnemen. Uit het vele 
dat men zou kunnen zien, nemen 
wat waar is. Een daad die moed, 
helder inzicht en nederigheid 
vergt want wat men als waar 
erkent, strookt niet steeds met wal 
men graag hadden willen zien. 
Er is in de astronomie dus nog 
steeds plaats voor de amateur, de 
kleine waarnemer, waarbij klem 
dan slaat op de middelen die hij ter 
zijner beschikking heeft Wie waar 
kan nemen, is een groot mens... 
Wie vraagt zich niet a' wat de dich
ter zich afvraagt • Hoe zijn we 
hier geland'' Van waar? Van 
waar? Ligt ergens aan het strand 
dat vreemde schip nog klaar? En 
als het anker is gelicht naar waar ? 
Naar waar?» 

Hoevele priesters zijn er in de loop 
der tijden met geweest die hun kud
den naar de uiteindelijke eindbe
stemming meenden te moeten lei
den langs de onbekende paden 
van de kosmos ? 
Voelen wij niet allen aan dat wij, 
mensen, kosmologische verschijn
selen, kinderen van de kosmos, 
zijn, en vermoeden wij niet allen 
dat wij in de kosmos naar de ver
klaring van onszelf moeten gaan 
zoeken ? Daar ligt de problematiek 
van het alleen maar nemen wat 
waar is. Daar ligt misschien ook de 
uitleg voor het feit dat de weten
schap die maar zéér weinig prak
tisch nut oplevert de sterrenkun
de, ook in deze pragmatische tijd 
zo druk beoefend wordt Op kleine 
schaal blijkt de belangstelling van 
de moderns mens voor alles wat 
de kosmos aangaat ook uit de vele 
brieven die de lezers van dit be
scheiden rubriekje ons zonden (en 
waarvan sommige misschien uit 
vergetelheid niet werden beant
woord, waarvoor onze verontschul
digingen). Er waren lezers die de 
stukjes te vereenvoudigend von
den. Er waren er die ze te moeilijk 
vonden. Er waren vragen en recht
zettingen En er waren er die von
den dat de reeks moet verder 
gezet worden. Dat er nog stof 
genoeg is om te behandelen. Dat is 
inderdaad het geval, maar voorlo
pig moet toch een punt geplaatst 
worden achter dit rubriekje. 
Wat in de drie, vier volgende we
ken nog wel volgt is dit: informatie 
over plaatsen en instellingen waar 
mensen met belangstelling terecht 
kunnen. Zo volgende week, om de 
rij te openen, de volkssterren
wacht Mira. 
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DE VLAAMSE PERS 
De Volksunie en de regeringsbesprekingen bleef hét tuma In de pers-
kommentaren van deze week. « Hun liefde is zo groot dat ze ons op 
zouden kunnen eten» blijkt uit een deel van deze beschouwingen. 
Wijze woorden uit de pen van « Balthazar » (één van de drie wijzen ?) 
in het politieke hoofdartikel van SPECTATOR na de eerste mislukte 
uitnodiging ten dans. Maar Hugo Camps in BELANG VAN LIMBURG 
zegt dat het Martens was die de nieuwe invitatie opdrong aan Tlnde'-
mans. De bazisdoelstellingen die moeten voorzitten bij het betrek
ken van de Volksunie in het beraad worden door Ruys in DE STAN
DAARD omschreven. Terwijl DE TIJD duidelijk maakt waar het FDF 
zich geen illuzies moet rond maken. Ook HET VOLK zegt dat niet 
mag toegegeven worden. België is al te lang gebouwd op « de goede 
wil» van de Vlamingen. Bij heren die zich nooit veel om de Vlaamse 
natie-opbouw bekommerden is er al een hoorbaar gegnuif van 
«samen gevangen, samen gehangen». Walter Luyten 

van de rechten en belangen van de 
Brusselse Vlamingen Daar gaat het 
om Ook de Vlaamse CVP weet dat 

En bij de Vlaamse socialisten groeit 
het Vlaamse bewustzijn en het besef 
dat België, wil het overleven, op een 
Vlaamse en een Waalse deelstaat 
moet steunen » 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
« Vandaag heeft men allicht een nieu
we kans en men zal rap ervaren in 
hoever de federalisten van het FDF, 
zoals ze zich zelf toch noemen, aan 

Spectator 
«Daarnaast zijn er nog steeds waar
nemers die beweren dat de Volksunie 
geen sociaal-ekonomisch programma 
heeft Men moet de politieke ernst 
opbrengen om toe te geven dat zulks 
sedert enkele jaren is veranderd en 
dat deze partij op dit ogenblik de ern
stigste kommunautaire partij is van 
het gehele land Dat verplicht noch de 
CVP noch de Volksunie zelf tot niets, 
maar het getuigt van weinig staatszin 
dat Andre Cools zich door de arrogan
tie van de Waalse taaipartijtjes laat lei
den 
En dan is er de formule die het meest 
de samenstelling van de twee kuituur-
gemeenschappen benadert, namelijk 
CVP-BSP-VU voor Vlaanderen en 
PSB-PSC-PRLW voor Wallonië Daar
bij zouden de sterkste formaties ver
tegenwoordigd zijn, hetgeen zinvol is 
om het land te hervormen en de verlie
zers van de verkiezingen zouden logi
scherwijze in de oppozitie gaan De 
uitslag van de verkiezingen zou daar
door worden gerespekteerd en alle 
belangrijke tendensen zouden in de 
regering zijn vertegenwoordigd Met 
zulk een regering van gemeenschap 
tot gemeenschap zou elke kultuurge-
meenschap haar eigen strukturen kun
nen uitbouwen zoals zij dat zelf wenst 
en zou Brussel een kans maken er als 
hoofdstad uit te zien zoals het hoort 
De Vlamingen zijn daarbij geen eisen
de partij meer, zij zijn nu gebiedende 
partij want zonder hen, geen hoofd
stad » 

HETBELAHGVAHLIKBUnr 
«Tot ieders verbazing lanceerde for
mateur Tindemans, na afloop van zijn 

intiem beraad met Martens, Gramme, 
Cools en Claes, nog een laatste 
oproep tot de regionalen om het for
matieberaad toch maar te kunnen ver
ruimen Tindemans honoreerde daar
mee al een eerste kompromis tussen 
socialisten en kristen-demokraten 
Cools wou het FDF met laten vallen 
zonder geldige en publiek te akteren 
reden en Martens bleef op het stand
punt dat FDF en Volksunie als een 
Siamese tweeling moeten benaderd 
worden En vermits de Volksunie zich 
eerder al had uitgesloten van een goe-
vernementeel avontuur zat het giste
ren een tijdje klem tussen de roomsro
de Roergangers Uiteindelijk werd 
dan beslist om nog een keer het bed
je te spreiden voor Schiltz en Defos-
set » 

De Standaard 
« Deelneming van de VU aan het for
matieberaad betekent echter nog 
met, dat het beraad ook zal slagen 
Alles hangt af van de redelijkheid der 
eisen Een FDF dat blijft mikken op 
een uitbreiding van Brussel over 
Vlaams-Brabant, maakt ieder gesprek 
onmogelijk Komt het toch tot een bre
de onderhandeling met de regionalen 
dan zal ze moeten aansturen op een 
duurzaam pakt tussen het Vlaamse 
en het Waalse volk De intrede van 
het Vlaams-nationalisme, zoals het 
vandaag belichaamd wordt door de 
Volksunie, in de Belgische regering, is 
enkel verantwoord wanneer daar
door de konstante doelstellingen van 
de Vlaamse Beweging worden gereali-
zeerd de politieke autonomie van 
Vlaanderen en de absolute vrijwanng 

JDÊFI « 

Ie cféfi permanent 
è fa vie Cher e. 

In Wallonië tooit de Socialistische Kooperatieve zich met de Waalse 
haan, zoals blijkt uit de hierbijgaande afdruk van een advertentie in « Le 
Peuple " In Vlaanderen vervult de leeuw deze funktie (nog) met Maar 
dat zal wel veranderen, want hoe dan ook de BSPzal een steeds groei

ende Vlaamse refleks krijgen, dat is een onomkeerbare evolutie 

de onderhandelingstafel autentieke 
bewijzen kunnen geven van hun in
zicht Indien zij de harde standpunten 
handhaven, nl de begrenzing van het 
Brusselse gewest afhankelijk maken 
van een soort van raadpleging in de 
randgebieden indien zij staan op nog 
ruimere taalfgciliteiten, indien zij van
uit hun zelf geproklameerde federalis
tische opvatting geen feeling aan de 
dag kunnen leggen voor een vorm 
van technische uitwerking van de 
bevoegdheid der gemeenschappen in
zake de persoonsgebonden matenes, 
indien zij geen waarborgen kunnen 
aanvaarden voor de Vlamingen inza
ke de werking van het Brussels exeku-
tief orgaan, indien zij tenslotte de split
sing van het kiesarrondissement Brus
sel als Vlaamse eis zouden willen kom-
bineren met uitbreiding van het twee
talig gebied, kan men nu al zeggen dat 
ook de huidige poging voor eventuele 
onderhandelingen inzake de kommu
nautaire aangelegenheden niet kan 
slagen » 

Het Volk 
«Van Vlaamse zijde vooral zal men 
terzake zeer waakzaam moeten zijn 
want in het verleden werden de Vla
mingen al te vaak het slachtoffer van 
politiek geknoei En van de overzijde 
IS te vaak gerekend op de lankmoedig
heid van de tegenspeler Die tijd is 
voorbij en dat zal het spel dat maan
dag begint tegelijkertijd spannend, ge
vaarlijk, zenuwslopend maar ook hard 
maken Indien de tegenpartij met deze 
gewijzigde mentaliteit aan Vlaamse zij
de geen rekening houdt en vertrekt 
met de gedachte dat de Vlamingen 
omwille van de «goede zaak» maar 
weer eens hun ogen zullen sluiten 
voor sommige valse zetten, dan is de 
kans op een vergelijk zo goed als 
onbestaande » 

VOORUIT 

«Volksunie en FDF zijn, volgens de 
huidige formule, samen gevangen en 
worden samen gehangen tenzij ze 
samen op de vlucht slaan en aan het 
land het spektakel bieden van hun 
onbekwaamheid om ook maar een 
steentje bij te dragen tot de kommu
nautaire pacifikatie » 

DE FRANSTALIGE PERS 
Over het algemeen is de franstalige pers pessimistisch gestemd wat 
de pas begonnen « ronde » voor de vorming van een regering betreft. 
In elk geval somberder dan de toon in de Nederlandstalige pers. 

Een beurskrant als de « Courrier de la Bourse » schrijft onomwonden 
dat het beraad zal mislukken De «Soir» is minder kategoriek, ook 
omdat het blad — dat steeds door dik en door dun het FDF heeft 
gesteund, na vroeger een steunpilaar van de Brusselse liberalen te 
zijn geweest — vreest dat wanneer het beraad mislukt het FDF 
niet in staat zal zijn, zijn slogan « Bruxellois maTtre chez toi » waar te 
maken. 

Ten slotte citeren we de « Libre » met haar pleidooi voor een van 
Angelsaksische smetten gezuiverd Frans. Toen de Vlamingen des
tijds voor taaizuiverheid pleitten spotlachten de frankofonen met 
« dit taaipurisme en taalextremisme ». Met de opkomst van het frang-
lais (Frans met veel Engelse woorden) is het spotlachen hun vergaan 
en moeten nu ook zij strijd leveren tegen de nog steeds voortdu
rende opmars van het Engels... (re) 

^ ^ 

LECODRRIER DE LA BOURSE 
Waarschijnlijk zullen de onderhan
delingen binnen een tweetal we
ken schipbreuk lijden En zal men 
van nul moeten vertrekken In 
geen geval is de krisis reeds rijp 
voor een oplossing Men speelt 
verder voor de tribune Men on
derhandelt wel met de V U en het 
FDF, maar wenst men werkelijk 
een oplossing ^ Is het met veeleer 
zo, dat men zal pogen te kunnen 
bewijzen dat de gemeenschaps
partijen onbekwaam zijn, om hun 
verantwoordelijkheid te nemen"? 
Er zal ook met sommige gevoelig
heden moeten rekening ge
houden worden De h Tindemans 
IS niet meer van plan, te gaan pra

ten met het RW, omdat hij slechts 
pijnlijke herinneringen heeft aan 
de samenwerking met deze partij 
Anderdeels is hij van mening dat 
deze partij met langer representa
tief IS En wat zal de h Outers 
doen, RW-kamerlid en niettemin 
FDF HIJ zal alvast niet verlangen 
naar een suksesvol beraad 

LE SOIR 
Men heeft niet alleen de debatten 
tussen het FDF en de V U ge
hoord, ook de grote partijen heb
ben hun meningsverschillen De 
intrede van de Vlaamse en Brus
selse federalisten heeft de partij

gangers van de gewestvorming 
versterkt Het zou wel eens kun
nen dat er anderen in de val zul
len trappen dan diegenen voor 
wie de strik bestemd was In 
deze harde konfrontatie — met 
alleen om Brussel — blijken de 
krachten van de beweging ster
ker te zijn dan deze van het sta
tus-quo Alles zal afhangen van 
de houding van de premier, naar 
wie hij zal overhellen Zijn hou
ding IS momenteel moeilijk te 
omschrijven Reeds herhaaldelijk 
wekte de h Tindemans de indruk 
de zaken te willen versnellen 

Dan weer werkt hij remmend 
zoals tijdens de krisis van maart 
j I Zijn eerste uitnodiging tot de 
kommunautaire partijen was op 
zulke wijze ingekleed dat de 
Volksunie moeilijk anders dan ge
reserveerd kon antwoorden 

Door zich minder gevoelig op te 
stellen maakte het FDF het de 
socialisten mogelijk terug te ke
ren op de uitnodiging en de «ou
verture » aanvaardbaarder voor 
de « kommunautairen » te maken 

Voor het geval het vrijdag jl 
begonnen beraad zou mislukken 
als gevolg van de VU-houding 
dan vraagt men zich af, of de h 
Cools toch met opnieuw zou 
aandnngen ten gunste van de par
tij van de h Leon Defosset Alles 
IS in deze krisis mogelijk, waarbij 
men slechts kan stellen, dat haar 
ontknoping veel tijd zal vergen 

ambo 
De FDF-kwestie is blijkbaar de 
enige die openlijk en betekenisvol 
Vlaamse en franstalige socialis
ten verdeelt Te Antwerpen net 
als te Gent zijn stemmen opge
gaan om het FDF buiten een 
regeerakkoord te houden, terwijl 
daarentegen bij de Waalse en 
Brusselse socialisten de uitge
sproken bedoeling voorzit het 
FDF zich de vingers te laten « ver
branden » 
Men hoeft zich geen illuzies te 
maken over het« progressief» ka
rakter van de Brusselse formatie, 
die mensen uit zeer uiteenlopen
de nchtingen groepeert Maar de 
FDF-optie sluit aan bij de logika 
van een gewestvorming met drie, 
die men in de huidige kontekst 
met mag verwaarlozen In dit ver
band IS de door Wim Geldolf te 
Antwerpen verdedigde stelling^ia-
me «objektief» gezien konserva-
tiever dan deze van de franstali
ge socialisten 

IA LIBBE BEIBianE 
Mevrouw Spaak, FDF-kamerlid, 
en auteur van een dekreetsont-
werp tot het verwijderen van de 
Engelse woorden, die geleidelijk 
werden binnengesmokkeld in het 
Frans Ze zal wel ingestemd heb
ben met de kortfilm «Angloma

nia» van Chnstian Mesmi, die via 
zijn film de vrije teugel laat aan 
zijn vijandigheid tegen de veran
deringen in de Belgische hoofd
stad, op zo korte tijd dit land
schap werd inderdaad grondig 
geinternationalizeerd, d i veren
gelst 
De grote verantwoordelijke voor 
deze evolutie is volgens de ki
neast het Amerikaans kapitalisme 
dat met zijn dollarbombardement 
tegelijk het gebruik van het En
gels opdnngt 
Deze versie zal de Bntten met in 
de smaak vallen, die dan toch de 
eersten waren om de uitstraling 
van hun taal in gans de wereld te 
verzekeren Indien het Frans door 
het Engels onttroond werd dan is 
dat te wijten aan een bepaalde 
zwakheid van Franse zijde, die 
gedurende lange jaren geleidelijk 
de vooraanstaande plaats van de 
Franse taal verspeelde ten gun
ste van het Engels Men kan dat 
betreuren — en dat doen wij — 
maar de feiten vallen met te loo
chenen Daarom moet men met 
steeds de steen werpen naar de 
«lelijke Amerikanen » die door het 
«oude kontinent» vaak met alle 
zonden van Israel overladen wor
den Dat betekent natuurlijk met 
dat de •frankofonen nu met ge
kruiste armen moeten blijven zit
ten Integendeel, ze moeten hun 
taal bij elke gelegenheid verde
digen en daarbij onverdachte 
argumenten gebruiken 
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BRENOVATIE 
BREE. — In Noord-Limburg werd in de voor
bije maanden een stille omwenteling met 
sukses bekroond. De gemeente Bree (13.000 
inwoners) wordt sinds oktober van vorig 
jaar bestuurd door het jongste schepenkolle-
ge van ons land. Om en bij de 35 jaar is de 
gemiddelde leeftijd van de schepenen. De 
burgemeesterszetel wordt bemand door 
Jaak Gabriels, 33 jaar, die vorige week 
bovendien als kersvers volksvertegenwoor
diger zijn eerste passen zette in het parle
ment... Gabriels en zijn jonge kornuiten heb
ben het klaargespeeld de politieke schijn
werpers te richten op een vergeetboek in 
het noordoosten van Vlaanderen. 
De groene streek in de driehoek Houthalen, 
Overpelt, Maaseik heeft zijn volle hoop 
gesteld op de « Brenovatie ». De Limburgers 
in deze uithoek hebben oubollige politici de 
laan uitgestuurd. 

Limburg telt momenteel 45 t.h. inwoners die 
jonger zijn dan 25 jaar. De werkgroep «ver
jonging » van Bree heeft de jonge aspiraties 
tijdens de jongste gemeenteraads- en par
lementsverkiezingen met politieke munt be
zegeld. Dit Bree-effekt kan nog ver en lang 
nazinderen... 

Bree is een oude versterkte Loonse s t a d : een commercieel centrum 
van het graafschap Loon dat reads in 1078 in de Icronijken vermeld 
werd. Ook vandaag is Bree een handelscentrum dat met zijn drukke 
vri jdagmarkt de ambachtslui en handelaars in de buurt blijft aanlok
ken. 
De fusiegemeente telt zes rustige dorpen : Beek, Gordingen, 't Has
selt, Opitter, Tongerio, Vosstaart en Bree-centrum. 
Jarenlang werd dit stukje groen Limburg bestuurd door een homo
geen CVP-bestuur. De mot zat er dik In. Want, een jonge polit ieke 
groepering kende in de voorbije jaren zoveel bijval dat de nieuwko
mers op het politiek forum spoedig hun tegenstander in het hoekje 
duwden... 

Jaak Gabriels is de jonge burge
meester die vandaag in de kijker 
loopt. 
«Het Belang van Limburg» 
schreef over hem; «Het is de 
coming-man uit het noorden van 
de provincie die onder de vlag 
verjonging bij de jongste gemeen
teraadsverkiezingen te Bree een 
absolute meerderheid wist te be
halen, die voor de tweede keer 
als VU-kandidaat een zetel voor 
de provincieraad behaalde, met 
een rekordaantal voorkeurstem
men, en die thans voor dezelfde 
partij voor de kamerlijst van het 
arrondissement Tongeren — 
Maaseik 9.615 voorkeurstemmen 
behaalde.» 

De burgemeester van Bree zelf is 
niet zo euforisch over zijn verkie-
zingssuksessen. 

Jaak Gabriels: 'Onze politieke 
werkgroep verjonging in Bree 
heeft tijdens de voorbije jaren 
inard gewerkt Wij vieren dit jaar 
tien jaar VU-werking in onze 
streek. In '66 behaalden we nog 
geen 7 procent van de stemmen 
in ons kanton. Toen hebben we 
ons echter voorgenomen met 
een aantal politieke vrienden de 
vlaamsnationale wagen een stevi
ge duw te geven. Adriaan Ous
ters was onze eerste afdelings
voorzitter Hij behaalde spoedig 

2.700 voorkeurstemmen, hoewel 
hij toen slechts de 6de plaats op 
de senaatslijst innam. 
Onze vriend Adriaan was jaren
lang grensarbeider, maar door 
zijn persoonlijke inzet was hij ook 
een volksgeliefd man in Bree. 
Met hem en veel andere politieke 
vrienden hebben we sindsdien 
een ononderbroken aktieve wer
king volgehouden.» 

B U U R T W E R K 

Jaak Gabriels is tot 71 een twee-
derangsrol blijven spelen. In dat 
jaar behaalde hij als kandidaat 
voor de Limburgse provincieraad 
bijna 1.500 stemmen. De VU-frak-
tie telde toen 22 t.h. van het totaal 
aantal stemmen. (Van 7 t.h. naar 
22t.h. op vijf jaar tijd...!) In 1974 
behaalde Gabriels 2.300 stem
men voor de provincielijst, en 
2.400 voorkeurstemmen voor de 
kamerlijst. 
Enkele weken geleden noteerde 
Gabriels bijna 10.000 stemmen 
achter zijn naam : een rekord-aan-
tal voor Noord-Limburg. 

De jonge politicus weet waar
voor hij dit grote vertrouwen ver
dient. 
Jaak Gabriels: «Onze politieke 
werkgroep verjonging heeft enke
le jaren terug konkrete aktie-

punten uitgestippeld. We waren 
van bij de aanvang van onze wer
king vooral in de weer voor de 
noden van de mensen in onz^ 
streek. Geen politieke mooiprate-
rij maar konkreet dienstbetoon. 
Op drie-vier jaar tijd hebben we 
700 mensen getracht te helpen; 
we hebben honderden belastin
gaangiftes opgesteld Dit voor
jaar zullen we alleen voor dit 
soort sociaal dienstbetoon vijftien
honderd mensen bijstaan.» 
— Uw verkiezingssuksessen 
moeten dus toegeschreven wor
den aan een uitermate intens 
sociaal dienstbetoon " 
Jaak Gabriels: « We hebben veel 
meer gedaan dan dit soort so
ciaal werk. Onze werkgroep ver
jonging heeft zich van meet af 
aan voorgenomen buurtwerking 
en maatschappelijke begeleiding 
voor ernst te nemen. 
Zieken en bejaarden hebben een 
bezoekje van ons gekregen. 
Maar we hebben daarbij steeds 
getracht die mensen met meer 
dan een heilwens te bedenken. 
Wie op onze steun rekende, heb
ben we getracht zoveel mogelijk 
daadwerkelijk te helpen. Mensen 
zien graag mensen. Hulpbehoe
venden hebben graag een be
zoekje van een politiek mandata
ris. Maar wij hebben getracht 
nooit ijdele beloftes te doen.» 

KRANT 

In Bree was er reeds geruime tijd 
eön ernstige slijtage op de wer
king van het gemeentebestuur. 
De katolieke standenlijst nam 
geen initiatieven; van gemeente
beleid kon men nog nauwelijks 
spreken. 
Meer dan zes jaar geleden heb
ben de jongeren dan maar de 

Mensen kijken naar mensen/ 
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handen in mekaar geslagen, en 
zelf een aantal projekten gereali-
zeerd. Wat het gemeentebestuur 
verzuimde deed de werkgroep 
verjonging dan maar. 

Jaak Gabriels; « We hebben het 
6 jaar lang volgehouden om met 
bescheiden middelen toch om de 
drie maanden een gemeentelijk 
informatieblad rond te delen -. de 
krant van Bree. Het was van bij 
de aanvang een volks blad, een
voudig gehouden, en met konkre-
te informatie: personalia, feestka
lender, politiek nieuws. Uiteraard 
hebben we in dat blad de tegen
strevers (het toenmalig gemeente
bestuur) hard aangepakt 

CVP en PVV hebben ook gepro
beerd zon tijdschrift uit te geven, 
maar hun is het mislukt 

In onze krant hebben we de zwak
ke plekken van het gemeentebe
leid aangeduid. En wat we toen 
aanduidden als een gemis trach
ten we nu te realizeren.» 

Gabriels en zijn vrienden hebben 
zich bovendien In het plaatselijk 
verenigingsleven steeds bijzon
der aktief betoond: als hoofdbe
stuurslid van het ACV, in het 
bestuur van de KAV, in de federa
tie hout en bouw, enz... ^ 

Vandaar de voor buitenstaan
ders enigszins onverwachte ver-
kiezingssuksessen die mekaar blij
vend opvolgen. 

Jaak Gabriels: «Ons politiek 
werk was in al die jaren geen 
kunst- en vliegwerk. Dat geldt 
voor onze kontakten met de men
sen van Bree. En dat was even
zeer het geval voor de samenstel
ling van onze lijsten. 

Zeker voor de gemeenteraads

verkiezingen hebben we onze lijst 
niet zomaar in mekaar gebokst 
We kwamen maandenlang elke 
week minstens 1 avond bijeen 
om valabele kandidaten te zoe
ken ; mensen die met alleen veel 
beloven te doen, maar waar je 
ook op kan rekenen. En, eerlijk 
gezegd, dat soort mensen dat 
zich echt intens politiek en sociaal 
inzet voor zijn streekgenoten vind 
je met zo gemakkelijk. Toch wa
ren we kieskeurig, en mag ik zeg
gen dat we een dynamische jon
ge ploeg hebben kunnen samen
stellen. » 

INSPRAAK 

Op de lijst verjonging behaalde 
elke kandidaat een persoonlijk 
sukses: iedereen noteerde meer 
dan 1.000 stemmen achter zijn 
naam, en gezamenlijk sleepten zij 
de absolute meerderheid in de 
wacht 

De bekende namen die nu het 
schepenkollege samenstellen 
zijn: Jaak Gabriels, Jo Geebelen, 
Jaak Dreezen, Alida Thijs-Thoon-
en, Gerard Dupont en Piet Flip-
kens. Achter de schermen wer
ken nog veel andere mee. Het 
nieuwe schepenkollege van Bree 
is onmiddellijk na de installatie 
aan de slag gegaan. 

Alle projekten die jarenlang ge
koesterd werden kwamen op de 
bestuurstafel. Een werkschema 
met prioriteiten werd opgesteld, 
en dan werden de handen uit de 
mouwen gestoken. Noord-Lim-
burg telt veel werklozen en veel 
pendelaars; vooral jongeren. 

Daar wil men in Bree iets aan 
doen, in afwachting dat er vanuit 

Brussel een helpende hand wordt 
uitgestoken. 
Jaak Gabnéls: «De slogan werk 
in eigen streek grijpt mij nog 
steeds aan. Omdat gebrek aan 
werkplaatsen in mijn streek een 
struktureel probleem is; een har
de realiteit 

Sinds oktober hebben we reeds 
6 kleine bedrijven kunnen aantrek
ken, die goed zijn voor 80 arbeids
plaatsen. Het is nog niet zoveel. 

Maar, ik ben ervan overtuigd dat 
we slechts heil kunnen verwach
ten van de vestiging van kleine en 
middelgrote ondernemingen in en 
rond Bree.» 

Een andere bekommernis van de 
jonge bewindsploeg is de in
spraak van de burgers in het 
gemeentebeleid. 

Daartoe organiseert het gemeen
tebestuur geregeld hoorzittingen. 
Waarvoor een opmerkelijk grote 
belangstelling bestaat. 

Jaak Gabriels: «Dienstbaarheid 
en openheid zijn voor ons geen 
holle slogans. Op korte tijd heb
ben we ruim 600 mensen op bij
eenkomsten kunnen uiteenzetten 
welk beleid wij op het oog heb
ben. 

En we hebben ook geluisterd 
naar suggesties en kritiek. Ik 
moet zeggen dat onze mensen 
zeer mondig zijn -, maar men moet 
ze de gelegenheid geven hun 
voorstellen te formuleren. Tijdens 
die bijeenkomsten werden sugges
ties gedaan die voor 80 th. realis
tische haalbare projekten betrof
fen. We zullen dergelijke hoorzit
tingen systematisch twee keer 
per jaar organizeren: bij de voor
bereiding van de gemeentebegro
ting, en wanneer de rekening van 

het vorig dienstjaar afgesloten 
wordt» 

CELLEN 

De inwoners van Bree krijgen 
uiteraard regelmatig een informa
tieblad van het gemeentebestuur 

in hun brievenbus: «Hart-slag-
licht-Bree ». 
Daarin schrijft burgemeester Ga
briels : «Beste mensen, het ge
meentelijk informatieblad is in de 
eerste plaats een orgaan waar
langs wij vragen willen wakker 
maken, en zoveel mogelijk ant
woorden op deze vragen die bij 
U leven willen losweken...» 
Om de soms onprettige gevolgen 
van de fuzies (6 deelgemeenten) 
op te vangen werden 5 gemeente
lijke raden opgericht: sportraad, 
kultuurraad, gezinsraad, jeugd-
raad en de raad voor de derde 
leeftijd. 
Jaak Gabriels: «die raden zijn de 
cellen van de demokratie. Het 

gemeentebestuur van Bree be
schouwt de adviezen van deze 
raden als bindend, voor zover de 
voorstellen uiteraard financieel 
haalbaar zijn. » 
De sociale politiek zal in de ko
mende maanden in Bree een bij
zondere aandacht krijgen: een uit
bouw van het centrum voor maat
schappelijk welzijn, integreren 
van de bejaarden in de samenle
ving (geen gesloten rusthuizen), 
de uitbouw van speelpleinen voor 
kinderen... 

En dan is er uiteindelijk ook nog 
die fameuze « Brenovatie ». Niet al
leen Dolitiek, maar ook op het 
gebied van de ruimtelijke orde
ning wil de nieuwe bewindsploeg 
Bree een nieuw gezicht geven. 
Architekten, sociologen, planolo
gen hebben de opdracht gekre
gen gezamenlijk struktuurplan-
nen uit te werken om Bree met 
een verantwoorde stadskerhver-
nieuwing op te smukken. Met de 
bedoeling het centrum commer
cieel en ook sociaal te herbron
nen. 

KAR TREKKEN 

In Bree wordt hard gewerkt door 
een jonge ploeg entoesiaste sche
penen. Wie de burgemeester en 
zijn vrienden aan het werk ziet 
begrijpt de geheimen van het 
Gabriëls-effekt. 
In het graafschap Loon, de parel 
van de Kempen, is de aflossing 
van de wacht — met verruiming 
en verjonging — door de bevol
king in dank aanvaard. 
Jaak Gabriels: «Men mag ver
wachten dat ik verder de kar zal 
blijven trekken; wij zullen de kar
weien niet aan anderen overla
ten.' 

Hugo De Schuyteneer 

niet naar politieke mooipraters 
Zoals nog andere vlaamsnationa
listen van zijn leeftijd, heeft ook 
Jaak Gabriels zijn « eerste Vlaam
se refleks» in Leuven, tijdens zijn 
universitaire studies, opgedaan. 
Dat was in de jaren '61-'65. 
Reeds voordien leefde hij zich 
energiek uit in de jeugdbewe
ging : de KSA, als bondsleider in 
Tongerio, en later als gouwleider 
voor Limburg. 
In Leuven belandde Gabriels 
haast onvermijdelijk bij het Ver
bond (KVHV). De «Vlaamse 
strijd » liep toen naar een klimaks. 

JAAK GABRIELS: 

«Werk in 

eigen streeic 

en leefmilieu 

beveiligen» 

Inmiddels werd Gabriels licentiaat 
in de moderne geschiedenis, en 
-kwarM hij in het onderwijs te
recht: eerst op het kollege in 
Neerpelt, en nadien bij de zuste'rs 
in Overpelt. 
Jaak Gabriels komt in feite uit 
een getrouwe CVP-familie, « maar 
mijn ouders zijn met mij naar de 
VU toegegroeid» vertrouwde hij 
ons nu toe. 
Mede door zijn studies heeft hij 
lang nagedacht over de Vlaamse 

Beweging, en Jaak Gabriels ge
raakte vastbesloten dat hij moest 
meemarcheren. Waarom Volks-
uniegezind ? 

Jaak Gabriels: « Wij kennen hier 
in onze streek geen taalproble
men. Welke absurde dingen in 
het Brusselse gebeuren weten on
ze mensen van Bree nauwelijks. 
Ikzelf wil in het parlement de VU-
rangen versterken om spoedig 
een tweeledig federalisme erdoor 
te krijgen. Maar er is meer: zeker 
het sociaal-ekonomisch program

komen voor zijn mening. Pluralis
me steunt op verdraagzaam
heid. ..» 

Jaak Gabriels wil zich nu 100 t.h. 
inzetten: in het gemeentehuis, én 
in het parlement: «Ik zal de no
den van onze mensen trachten 
helpen op te lossen.» 
En de jonge burgemeester van 
Bree, tevens volksvertegenwoor
diger sinds vorige week, denkt 
daarbij onder meer aan: werk in 
eigen streek en de beveiliging 
van het leefmilieu. Gabriels hield 

BRIDE, BREY, BREE 

De voortrekkers van de Brenovatie op stap tegen de A-24: de schepe
nen Piet Flipkens, Jo Geebelen, burgemeester Jaak Gabriels, en sche
penen Alida Thijs-Thoonen en Jaak Dreezen. 

ma van de VU boeit mij In de 
CVP merkt men die voortduren
de schijnheiligheid en sektaire on
verdraagzaamheid als het om 
kommunautaire perikelen gaat, of 
voor andere knelpunten op poli
tiek gebied. Sommigen stellen 
zich progressief op, maar op be
slissende momenten gaan ze dan 
weer door de knieën. 

Bij de VU kan men ten minste 
zijn eigen gelaat behouden, en uit-

als fraktieleider in de Limburgse 
provincieraad gedurende 3 jaar 
stevige pleidooien tegen de A-
24... 

Gabriels zal de stem van Noord-
Limburg in het parlement laten 
horen: ook als het gaat om de 
hulp aan kleine en middelgrote 
ondernemingen, om de verbete
ring van het openbaar vervoer, 
en de realizatie van een eerlijker 
pensioenstelsel... 

Bride, Brey, Breey, om uiteindelijk 
sedert 1728 Bree genoemd te 
worden. Uit de oudste oorkonden 
blijkt dat in 1078, Gravin Ermen-
gardis haar goederen «Bride» 
aan de Kerk van Sint-Bartolo-
meus te Luik sohonk. 
Onder het graafschap Loon, in 
het begin van de 14de eeuw, 
werd Bree met de privilegiën van 
Stad bedacht, met grachten, poor
ten en een korps schutters. De lig
ging in het N.O. van de provincie 
Limburg heeft steeds een gunsti
ge invloed gehad op handel, nij
verheid, onderwijs. 
Naast de wekelijkse markt be
schikt Bree sedert 1600 over de 
gekende Sint-Niklaasmarkt. 
Sinds 1965 zijn de gemeenten 
Beek en Gerdingen met Bree 
samengevoegd. Hierdoor werd 
het grondgebied uitgebreid tot 
5.146 ha, met ruim 10.000 inwo
ners. Beek en Gerdingen hadden 
vroeger met Bree steeds heel 
wat gemeenschap; o.a. de Sche
penbank van Bree vonniste er vol
gens Loons recht. 
Het stadhuis uit 1754, gerestau
reerd in 1952 en 1974, staat nog 
steeds op dezelfde plaats waar 
het in 1591 gebouwde stadhuis 
stond. 
Het politiekommissariaat, vrede-
gerecht en het heemkundig mu
seum, opgericht door de V.V.V., 
zijn er gehuisvest. 
De hoofdkerk, in het centrum, is 
genaamd naar de patroonheilige 
Sint-Michiel. Zij staat op dezelfde 
plaats waar in de 7de eeuw een 

• • • 
houten bidplaats bestond. Later is 
op die plaats een Romaanse kerk 
gebouwd. 
In 1452 werd de thans nog be
staande laat-gotische kerk ge
bouwd. 
Bree telde een viertal kloosters. 
Het Augustijnenklooster, uit de 
17de eeuw, thans het Sint-Mi-
chielskollege, werd in 1974 geklas
seerd als monument. Het heeft 
een grote betekenis gehad voor 
het onderwijs. 
Het klooster van de Dochters 
van het Kruis. Dit klooster werd 
soms gebruikt als toevluchtsoord 
in dagen van gevaar. -: 
Het klooster Ter Riviere, werd In 
1464 door de heer Baerdmae-
kers, inwoner van Bree geschon
ken aan zijn twee dochters, die in 
het klooster traden. Vroeger be
zat Bree ook een barokke Sint-
Antoniuskapel, die afgebroken 
werd in 1952. 
Beek hoorde vroeger groten
deels toe aan de ridders van Aide 
Biesen. De Sint-Martinuskerk, ut 
het jaar 1007, bezit een romaanse 
toren en een rijke kollektie beef
den. 
De wandelgebieden vernoemd 
naar de volgende namen: Sint-
Martensheide, Urlobroek, Galgen-
berg en Jan van Aabroek werden 
ontworpen door de V.V.V. Deze 
wandelgebieden bieden samen 
met het stadspark «De Bone-
put», met zijn mineraal water, een 
grote gelegenheid om te genieten 
van de mooie natuur, en tot rust 
te komen. 
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Toshadaiji 
Een van de grote kulturele vriendschappen van de laatste twee 
decennia voltrekt zich tussen Frankrijk en Japan. Onlangs nog leen
de het Louvre, per zeer grote uitzondering, de Venus van Mi lo (in 
1964) en de Joconda (in 1974) aan Tokio uit... en nu valt er, tot 22 mei 
nog, in het Parijse Petit Palais de unieke kollektie beelden en schilde
rijen uit het Toshodaiji-klooster te Nara te bewonderen. Deze verza
meling die normaal de eerder kleine tempel van het klooster siert, is 
dus niet zo omvangrijk, maar omvat niets dan absolute meester
werken, waaronder het levensgrote portret van de monnik Ganjin, 
dat het oudste in Japan gebeeldhouwde portret is en daar als een 
nationale kunstschat geldt Wat de tentoonstell ing nog eens extra aan
trekkelijk maakt, is het feit hoe men erin geslaagd is de deiikate sfeer 
van vergeestelijking en kosmische innigheid die de antieke Nippon-
tempeis kenmerkt, levensecht te evoceren. Alvorens op de tentoon
stelling zelf in te gaan, is het evenwel noodzakelijk Toshodaiji en zijn 
schatten in kort bestek historisch te situeren. 

Hoofd van het beschreven beeld van de blinde monnik Ganjin. 

Toshodaiji werd in de 8* eeuw, op 
verzoek van Japanse discipelen 
van het daar jonge boeddhisme, 
door de toen al blind geworden 
Chinese monnik Ganjin gesticht 
Deze « Meester van de grote Dis
cipline » bracht tevens een schare 
kunstenaars, schrijvers en am
bachtslieden mee, die van het 
klooster meteen een brugge
hoofd van de filozofie, de kunst 
en de kuituur van de Tangs maak
ten Door zijn geestelijk pragma
tisme en de overtuigende per
soonlijkheid van zijn stichter werd 
Toshodaiji in géén tijd het spiritue
le centrum van het staatsboed-
dhisme (ook de keizer trad er al 
vlug tot toe) Van de 8« tot de 13* 
eeuw nam het klooster zijn defini
tieve vorm aan Praktisch alle 
beelden dateren uit die penode 
en zijn van een uitzonderlijke stilis
tische gaafheid en plastische kon-
ceptie meestal van hout, soms 
in de zeer fraaie en duurzame, 
later verlaten techniek van met 
hout versterkte droge lakken 
(een zeer moeilijk procédé, te 
omslachtig om er hier verder op 
in te gaan) De Tang-invloed bleef 
gedurende 5 eeuwen sterk door
wegen en enkel het feit dat er 
beelden of schildenjen waarvan 
het sakraal karakter zo uitgespro
ken IS dat men ze niet zou mogen 
tonen aan stervelingen In werke
lijkheid doet men een toegeving 
de deuren van de tabernakels die 
deze beelden beschermen wor
den eén dag per jaar geopend, 
opdat de bewonderaars ze toch 
even zouden kunnen aanschou
wen Wat voor het beeld van Gan
jin erg moeilijk is, omdat er zich 
die éne dag (6 juni, de sterfdag 
van de monnik) duizenden gelo
vigen en kunstliefhebbers ver
dringen Dat het beeld nu geduren
de twee maanden in Parijs ge
toond wordt, IS zo uitzonderlijk 
dat de Japanse bezoekers aan 
de tentoonstelling het zelf nauwe
lijks kunnen geloven Het beeld 
toont de Monnik levensgroot in 
lotuszit Door de droge-laktech-
niek komt de vredige nobelheid 

en sterke geestkracht van de blin
de monnik op verbluffende wijze 
tot uitdrukking Het werd even na 
zijn dood, waarschijnlijk door een 
goede vriend gemaakt, en is tege
lijk een getuige van de realisti
sche expressie van de Tang
kunst en het oudste beeldportret 
ooit in Japan vervaardigd (eerste 
helft van de achtste eeuw) 
Ook de andere beelden, uit de 
tweede helft van de 8^ eeuw, 
overtuigen sterk Opvallend daar
bij IS dat ze ondanks hun volume 
(bol gezicht, volle schouders, bre
de buik en heupen) toch geen 
«zware» indruk geven, maar wel 
steeds Japanse ceder gebruikt 
werd, IS een absoluut zeker argu
ment dat de beelden in Japan en 
niet in China gemaakt werden 
Toen Ganjin naar Japan kwam, 
bracht hij liefst ruim 3.000 boed
dhistische relieken mee die nog 
steeds de basis vormen van de 
Japanse njkdom aan religieuze 
toegepaste kunst (waarvan over
igens een deel nog in gebruik is) 
De schildenjen in Toshodaiji om
vatten enerzijds een reeks 13® 
eeuwse rollen en anderzijds een 
aantal grote eigentijdse panelen 
die op een zeer eigen wijze toch 
volmaakt harmoniëren met de his
torische werkelijkheid, wat met
een de kosmische universaliteit il
lustreert van de niet-dogmatische 
religie die zij evoceren Opmerke
lijk IS tevens dat Toshodaiji door 
de eeuwen heen tientallen bran
den en restauraties achter de rug 
heeft, maar daarbij in alle autenti-
citeit zichzelf gebleven is 

N i e t s dan m e e s t e r w e r k e n 

Hét beeld van deze tentoonstel
ling, dat ovengens ook de affiche 
en catalogus siert, is het hoger-
genoemde portret van Ganjin Het 
behoort tot de soort die de Japan
ners «hibutsu» noemen, wat let
terlijk wil zeggen «geheim boed
dhistisch beeld» De hibutsu zijn 
een van alerte kracht, geschraag
de standvastigheid zelfs, dank
zij de gedrapeerde gewaden, een 
van voorname sierlijkheid. Even 

Roman en levensbeschouwing 
« ik h o o p o p m o r g e n », Va leer van Ke rkhove , 

Net zoals In Valeer van Kerkhove's vorige romans is het hoofdgege-
ven van De gijzelaars het probleem van de schuld. De hoofd- of ik
figuur is de bewaker van een bankkluis die tijdens de oorlog 1940-
1945 het slachtoffer werd van een moord op een Duits officier. De 
Duitser werd in de bankkelder overvallen en dood geschoten door 
een verzetsman die na de moord zijn revolver op de tafel van de 
nachtwaker wierp en er meteen vandoor ging. De bankbediende kon 
niet meer ontsnappen aan de verdenking van moord bij de onbeken
de Carl en Ida. De Duitse overheid wreekte zich er werden vijf gijze
laars genomen, de hospita van de bediende en vier vrienden. Ze wer
den terechtgesteld. 

Tweeentwintig jaar na de ge-
t)€urtenissen ontmoet de ik-fi-
guur de dader, in de roman J K 
genoemd, hij maakt kennis met 
diens vrouw Mary en verneemt 
van haar dat de vraag naar de 
schuld van de dood van de vijf 
gijzelaars haar is blijven kwellen 
Samen met JK en Mary gaat 
de ik-figuur op zoek naar de laat
ste getuige van de dood van de 
vijf gijzelaars een totaal ontgoo
chelde uitgetreden Duitse pnes-
ter, die als aalmoezenier de te-
rechtgestelden morele bijstand 
had verleend 
De geestelijke ontwikkeling die 
Valeer van Kerkhove in zijn 
roman legt, beschnjft de innerlij
ke loutering van de ik-figuur, die 
zich steeds schuldig heeft ge
voeld aan de dood van de vijf gij
zelaars Eigenlijk was hij zelf, 
althans moreel gesproken de gij
zelaar van de moordenaar JK 
De hele gebeurtenis had zich 
buiten zijn wil voltrokken, wat bij 
de bankbediende ook de vraag 
doet rijzen naar de zin van het 
leven De man valt ten prooi aan 
zeer zware metafisische twijfels, 
hij geraakt volledig vereen

zaamd en leeft als een wrak. 
Zijn enige houvast was zijn dag
boek, waaraan hij begonnen 
was op aanraden van Carl, na
dat hij moest onderduiken In 
zijn eigen geschrijf vindt hij ook 
geen geheel meer Geestelijk en 
psychisch zakt de ik-figuur weg 
in de totale verbrokkeling van 
zijn leven tot de dag komt van 
de onverwachte ontmoeting met 
JK 
De roman zelf is in dagboek-
vorm geschreven Hij begint op 

4 januan 1964 en eindigt een 
maand later op 4 februari De 
fragmenten die de lezer aange
boden worden, liggen op twee 
niveaus ze geven een inzicht in 
het verleden van de ik-figuur en 
in ZIJP groeiende aftakeling, ter
wijl het andere meer verhalende 
gedeelte de weg van de geeste
lijke loutenng beschnjft Naar 
het einde toe krijgt het laatste 
gedeelte de volledige boven
hand Valeer van Kerkhove's 
stijl wordt geleidelijk aan ook 
gedragen door een warme ly-
nsch-religieuze beweging van 
het gemoed Daarin ligt ook de 
boodschap van zijn boek de ik
figuur en Mary ondergaan een 
geestelijke ommekeer, zij aan
vaarden hun bestaan, ze zijn 
bevrijd van de fundamentele 
kwellingen die hen teisterden, ze 
zijn opnieuw vervuld van hoop 
op de toekomst In tegenstelling 
tot de ik-figuur blijkt de tegen
speler J K met vatbaar voor de 
geestelijke zuivenng, hij blijft te 
zeer vasthangen aan de materie
le problemen van het bestaan 
HIJ 18 een «carnere-man» Hoe 
dan ook, het drama van de dood 
van de vijf gijzelaars wordt niet 
weggenomen, maar het leven 
wordt vanaf de ontmoeting met 
J K en het gesprek tussen de 
vier nauw bij de dood van de vijf 
betrokken personen, weer zin
vol 

De moraal van het boek ligt in 
het tema van de ontmoeting of 
van het herstel van de intermen
selijke relaties «van thans af 
gezien liggpn gisteravond, deze 
nacht tweeentwintig jaar ver, de 
hiaat IS gevuld, er is geen tijd, er 

is niets dan plots ik, jij, wij, jouw 
ogen, mijn hand, de lichaams-
warmte, de wind in de winterbo-
men, en mijn naam, die schep
pende, vormende, levende klank, 
ik stap, ik ga recht vooruit ik 
kom » Ik vind er in toon en woor
den de moraal in terug van reli
gieus-humanistische stromingen 
uit de hedendaagse teologie, 
van Martin Buber tot Jurgen 
Moltmann Ook de natuurbe
schrijvingen ademen een sterk 
lynsch-mystische bewogenheid 
De vragen van schuld en boete, 
van recht en onrecht van zin en 
leegte van het bestaan worden 
met met de kracht van de rede 
beantwoord Het menselijk kon-
takt het gesprek worden als 
oplossingen ervaren Op de fun
damentele vraag zelf komt geen 
antwoord 
Voorts IS het merkwaardig dat 
meer dan dertig jaar na de oor
log verschillende Vlaamse ro
manciers als Willy Spillebeen, 
Mare Andnes, Walter Roland 
e a hun denkstof putten uit die 
troebele periode van onze 
samenleving De terugkeer naar 
de oorlogsjaren valt ook samen 
met een hernieuwde etische 
stroming in de Vlaamse roman 
Het gaat om een poging om het 
beangstigende isolement van 
het eigen «ik » te doorbreken en 
om opnieuw, zoals bij Spillebeen 
en Van Kerkhove, de weg naar 
de andere te vinden 

Eugene Van Itterbieek 
Valeer VAN KERKHOVE, De gij
zelaars, Leuven, Davidsfonds, 
1976, 189blz,160fr mg (210 fr 
gebJ 

merkwaardig en harmonieus 
samenhorend zijn de beelden van 
de godheden die het heiligdom 
van Boeddha en Bodhisattva te
gen de buitenwereld bescher
men, vol onverzettelijke, explosie
ve dreiging 
De bronzen, vergulde bas-reliefs 
zijn fraai zonder meer Wel opmer
kelijk IS dat de ambachtslieden, 
erin geslaagd zijn om in de kleine 
formaten (8 tot 28 cm) toch een 
majestueuze grootsheid te schep
pen Heerlijk zijn de beschilderde 
rollen die het leven van Ganjin uit
beelden, magistrale voorbeelden 
van schilder- en tekenkunst met 
ook merkwaardige kalligrafische 
notities 
Een hoofdstuk apart zijn de 24 
grote panelen die de «zaal der 
mistige bergen» en de «zaal der 
bulderende golven» vormen Zij 
zijn typerend voor een strekking 
in de hedendaagse Japanse 
kunst door Kaïji (geboren in 
1908) geschilderd op opgespan
nen papier, waardoor zij ver
plaatsbare scheidingswanden vor
men (de fusuma) Men zou deze 
meesterlijke natuurimpressies hy-
perrealisme kunnen noemen, wa
re het met dat zij de sublimenng 
van de banaliteit ver ontstijgen, 
tot een allesomvattend kosmisch 
besef van het universum, zijn 
schakenngen in het minieme, zijn 
geweld in het grootse dit alles 
weergegeven met een ultiem so
ber en toch ontzettend rijk kleur
gebruik in magische tonaliteiten 
en vervloeiingen van blauwen, 
groenen en witten In deze «mo
derne» kunst IS dan ook de hele 
traditie van de Japanse schilder
kunst afleesbaar Toshodaiji is mij 
de Venus en de Mona Lisa 
waard. 

^ 

Toshodaij i , schatten van een Ja
panse tempel Petit Palais, Parijs, 
tot 22 mei. 

HIPPOLIETVAN 

PEENE-VIRGINIE 

MIRYPRIJSVAN 

VTB 

Door de Vlaamse Toeristenbond 
wordt, in samenwerking met de Ver
eniging van Vlaamse Toneelauteurs, 
een jaarlijkse prijs uitgeloofd ter be
vordering van de Nederlandstalige 
toneelliteratuur Het bedrag van die 
prijs bedraagt 25 000 fr 

Deze prijs kan toegekend worden 
aan de persoon, de vereniging, de 
instelling, het bedrijf, de onderneming 
of de toneelgroep (beroeps-, semi-pro-
fessioneel of amateurgezelschap) die 
zich in de loop van een speeljaar uit
zonderlijk verdienstelijk heeft ge
maakt wat het propageren van Neder
landstalig toneelwerk van nog leven
de auteurs betreft 

Het is wenselijk dat alle groepen of 
personen, die menen in aanmerking te 
komen voor deze prijs, een omstandig 
verslag van hun aktiviteiten overma
ken voor 15 juni van elk jaar aan de 
VTB, St-Jakobsmarkt 45, 2000 Ant
werpen Voor 1 oktober brengt de 
jury advies uit bij de voorzitter van de 
Vlaamse Toeristenbond 

Als blijk van hulde en erkentelijkheid 
tevens, wordt deze prijs genoemd 
naar een Vlaams echtpaar, dat in de 
eerste helft van de vorige eeuw in 
uiterst moeilijke omstandigheden on
schatbare diensten heeft bewezen 
aan het Vlaamse kultuurleven in het 
algemeen en aan het Nederlandstalig 
toneel in het biezonder «Prijs Hippo-
liet van Peene-Virgime Miry» 
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Raymond van het 

Groenewoud en Rum 
Het IS even stl geweest rond de ex-
Johan Vemninnen begeleider en de lei
der van de groepen Louisette en Bien 
Servi Desondanks heeft Raymond 
van het Groenewoud tot in de klein
ste zaaltjes en klubs zich in het Vlaam
se land een fijn imago weten op te 
bouwen met twee jaar kolder en rock 
te brengen op de planken van zowel 
kleinkunst- als dansavonden Met de 
groep Bien Servi werd uitstekend 
werk geleverd Gitanst Jean-Marie 
Aerts steunde samen met bassist 
Mich Verbelen en drummer Stoy Stof-
felen Raymonds solowerk Voor de 
groep kwam wegens zowel menselij
ke als muzikale oorzaken nu een ein
de aan twee jaar samenwerken, en is 
het optreden vonge dinsdag zowat 
het officiële einde geworden «Voor 
mij IS het de samenvatting geweest 
van wat vroeger gebeurde en met
een een afsluiten van een penode » 
verklaarde Raymond achteraf Zijn on
geveer een uurlang optreden bestond 
vooral uit oudere en bekende num
mers De lopende kontrakten worden 
uiteraard afgewerkt en intussen nam 
Jean Blaute gitarist en arrangeur bij 
Johan Verminnen het gitaarwerk 
voor zijn rekening «Ik weet echt met 
wat het voor de nabije toekomst zal 
worden maar ik zit ondermeer met 
een plezant projekt in het hoofd,» ver
duidelijkte hij Zoals we een paar 
weken terug te Dilbeek uitprobeer 
den, doen we verder met het Mich 
Verbelen Kwartet, en brengen Johan 
(Verminnen) Jean Blaute, uiteraard 
Mich en ikzelf met misschien nog een 
drummer eraan toegevoegd, een pro
gramma vol nostalgie en liedjes die 
we zelf graag horen » In verband met 
volgend seizoen was het nog met dui
delijk hoe het met deze formule zou 
evolueren, maar wel werd gedacht 
aan de « betere » zalen en teaters Om 
de interesse voor het projekt aan te 
kweken is dan (inmiddels) op 9 mei 
een eerste singel opgenomen en 
voor november wordt een elpee voor
zien Muzikaal wordt het overduidelijk 
dit keer weer iets helemaal anders 
Waarom met ' 

In het voorprogramma twee folkgroe-
pen met de klinkende namen Steeple 
en Consey Pass Highway Eerstge
noemd tno bracht het af met een half
uur eigen nummers waarbij vooral de 
flamencoklinkende gitanst de aan
dacht voor zich opeiste en de middel
matig goede melodieën volledig op de 
achtergrond deed belanden De ze-

Wat is goedheid ? 
Wat is courage ? 
Wie was Brecht ? 

venkoppige Highwayfomnate uit 
Genk mist een echte leider, en een 
drummer die de maat houdt Met het 
fijne blaaswerk van de pas bijgevoeg
de saxofonist en de zang van Enk Blo-
cken IS zowat alles gezegd, en on
danks de af en toe fijne stemmen en 
gitaarwerk van de ovenge leden ko
men hecht groepswerk en planken-
vastheid te weinig aan bod 

Goed nieuws voor de talrijke liefheb
bers van echte volksmuziek en met
een dan ook van de Leuvense groep 
Rum Ondanks Argentijnse inspiratie 
en Douce Ambiance allerlei hebben 
de jongens van de betreurde groep 
elkaar teruggevonden en zijn ze de 
laatste dagen weer samen een pint 
gaan pakken Zodat een reunie te ver
wachten was en nu op papier staat 
Voor het najaar zijn een hele reeks 
optredens gepland, tussen 14 novem
ber en 9 december, ditmaal als kwar
tet 

Sergius 

Drie moeilijke 
vragen waarop 
wij slechts 
eenvoudige 
antwoorden 
geven — en dan 
nog in 
omgekeerde 
volgorde 
De Duitse dichter, novellist 
en dramaturg Bertolt Brecht 
(1898-1956) was van protes
tantse afkomst Hij was mili
tair verpleger tijdens de eer
ste wereldoorlog, een perio
de die een grote invloed had 
op zijn dramatisch werk Dat 
werk IS moeilijk onder eén 
noemer te vatten Brecht is 
altijd een buitenbeentje ge
weest Een dubbelzinnige fi
guur eigenlijk Zijn sterk en
gagement en zelfs politieke 
optie lopen als een rode 
draad door zijn carrière, 
maar hij was te zeer individu
alist om enige voorgeschre
ven rol te volgen In 1933 
vluchtte hij voor het nazis
me en via verscheidene Eu
ropese landen kwam hij in 
Denemarken terecht om ten 
slotte in 1941 in Hollywood 
te belanden, Maar in 1947 
brak in Amerika de kommu-
nistenjacht uit en samen met 
tien anderen (die de geschie
denis zijn ingegaan als de 
«Tien van Hollywood») 
moest moest Brecht zich ver
antwoorden voor zijn «link
se» aktiviteiten Brecht ver
klaarde geen lid te zijn van 
de kommunistische partij en 
verliet zo snel mogelijk het 
land Hij keerde terug naar 
Duitsland en vestigde zich in 
Oost-Berlijn Vanaf 1949 
stond hij aan het hoofd van 
het Berliner Ensemble 
In zijn werk rebelleert Brecht 
tegen de traditionele waar
den van zijn tijd, hij neemt 
het op voor de kleine lui, hij 
toont ze in hun weerloos

heid, hun ellende, hun ge
meenheid ook, hij klaagt de 
onmenselijkheid van de oor
log aan, verwijst naar de 
schuldigen, hij is satirisch, 
brutaal, cynisch, maar ook 
bewogen door diep medelij
den Al naargelang het in het 
stuk te pas komt gaat hij een 
richting uit die soms een 
tegengestelde zienswijze is 
van wat hij in andere stuk
ken verdedigt Hij bracht zijn 
teorieen omtrent het episch 
teater in praktijk en ver
nieuwde de spelmetoden El
ke toneelkenner die thans 
het woord « Verfremdungsef-
fekt» (« vervreemdingsef-
fekt») in de mond neemt, 
heeft Brecht in het hoofd 

Moeder Courage en haar 
kinderen (Mutter Courage 
und ihre Kinder) heeft als 
ondertitel «Een kroniek uit 
de dertigjarige oorlog» Ber
tolt Brecht schreef het stuk, 
naar de roman van Grim-
melshausen, tijdens zijn emi-
gratietijd in 1938-39 De eer
ste opvoering had plaats te 
Zurich op 19 apnl 1941 Moe
der Courage is de marketent
ster die met haar wagen, 
haar twee zonen en een 
stomme dochter vnend en 
vijand achterna trekt om aan 
de oorlog te verdienen 
Winst maken is haar enig 
doel, de oorlog (daardoor?) 
een voorwaarde om in leven 
te blijven De dood van haar 

kinderen maakt haar met wij
zer ZIJ doet voort zoals ze 
altijd heeft gedaan Armoe 
blijft haar deel En toch heett 
moeder Courage een warm 
hart en is ze moedig Haar 
naam zegt het zelf Maar 
wat IS moed "̂  Wars van wat 
in onze beschaving voor he
roïsme doorgaat laat Brecht 
Moeder Courage dit ant
woord geven aan de ser
geant (blz 10) «Ik heet Cou
rage, omdat ik bang was me 
te ruïneren, sergeant, en 
toen ben ik dwars door het 
geschutvuur uit Riga gere
den met vijftig broden in de 
kar Ze begonnen al te be
schimmelen, het was de 
hoogste tijd, ik had geen 
keus » 

De Goede mens van Sezu-
an (Der gute Mensch von 
Sezuan) werd geschreven in 
1938-39 en voor het eerst 
opgevoerd in Zunch op 4 
februari 1943 Het stuk voert 
ons naar de hoofdstad van 
Sezuan, die half vereuro-
peest IS Drie goden zijn naar 
de aarde afgedaald om te 
onderzoeken waarom de 
mensen hun geboden met 
meer nakomen Een jonge 
prostituee, Shen Te, is de eni
ge die zich spontaan bereid 
verklaart de uitgeputte go
den op te nemen Voor die 
blijk van gastvrijheid en 
godsvrucht krijgt ze een vor
stelijke beloning Met het 
geld opent ze een kleine 
tabakswinkel en onmiddellijk 
strijken de armoedzaaiers bij 
haar neer Shen Te is een te 
goede mens om iemand iets 
te weigeren Om zelf met in 
armoe te eindigen treedt ze 
af en toe op onder de ver
momming van een hardvoch
tige neef goedheid is in een 
gegeven situatie slechts mo
gelijk wanneer ze door 
slechtheid terzijde wordt ge
staan Bertolt Brecht toont 
geen uitweg «Ontgoocheld 
staan wij zelf en zien ver
slagen I 't Gordijn potdicht 
en open alle vragen » Het is 
een citaat uit de epiloog en 
daann roept hij het publiek 
op om zelf een goed slot te 
bedenken 

Jan Van Bossuyt 

Bertolt Brecht Moeder Cou
rage en haar kinderen 1976 

Bertolt Brecht De Goede 
mens van Sezuan 1976 - Uit
geverij De Bezige Bij - Am
sterdam BBToneel 

Nieuwe tekeningen van Karel Roelants 

Begaan met alle facetten van de kunst maakt Karel Roelants fres-
ko's, ontwerpt hij dekors, kostuums, omslagen voor tijdschriften enz 
HIJ onderhoudt ook nauwe kontakten met vele kunstenaars, geeft 
lessen in estetika, houdt voordrachten en tracht langs diverse 
wegen de kunst en het kulturele leven in de gemeenschap te bevor
deren 

Zijn werken vindt men bij partikulieren en in ondernemingen, instel

lingen, musea en prentenkabinetten in België, Engeland, Israel, Italië, 
de VSA, Zwitserland en aan boord van Belgische schepen 
De tentoonstelling in galerij « Brabo » is gratis toegankelijk van don
derdag 12 mei 1977 tot zondag 5 juni 1977 (op de weekdagen van 
10 u tot 12 u en van 14 u tot 16 u 30, op zaterdagen van 14 u 30 
tot 17 u) Op zaterdag is de kunstenaar aanwezig De tentoonstel
ling IS gesloten op zondag en op 19, 20, 21 en 30 mei (feestdagen) 
Desguinlei 100 Antwerpen 

WIJ I I 
12 MEI 1977 



Tl/-PROGR/^MMK^ 

12 MEI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Gedeon 
18.05 Rondomons 
18.30 Rooien en blauwen 
18.35 De zevende hemel 

Vrijetijdsmagazine. 
19.05 Première 
19.35 Kijk uit 
19.45 Nieuws 
20.15 Coronation Street 
20.40 Panorama 
21.30 Lachertje 
21.35 Standpunten 
21.55 Première 

BRT 2 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Gedeon 
18.05 Rondomons 
18.30 De rooien en de blauwen 
18.35 De zevende hemel 
19.05 Première 
19.35 Kijk uit 
19.45 Nieuws 
20.15 De wereld in oorlog 
2t :05 Siska Van Roosemael 

NED. 1 

10.45 
15.00 
19.04 
19.30 
20.20 
20.45 
21.35 
21.35 
21.50 

23.40 
23.50 

Schooltelevisie 
Van hart tot hart 
De kinderkrant 
Het kleine huis op de prairie 
Windkracht 16 
Nader bekeken 
Adoptie 
Nieuws 
Ossessione 
Italiaanse film van Visconti 
(1942) 
Politieke partijen 
Nieuws 

NED. 2 

18.35 Toeristische tips 
18.40 Politieke partijen 
19.05 Tom en Jerry 
19.10 Peppi en Kokki 
19.25 Daar vraag je me wat 
20.00 Nieuws 
20.25 Ellery Queen 
21.15 Voor een briefkaart op de 

eerste rang 
22.05 Brandpunt 
22.45 Heel de mens 
23.15 Den Haag vandaag 
23.30 Nieuws 

13 MEI 

BRT 

14.00 
18.00 
18.15 
18.45 
19.10 
19.45 
20.15 

20.40 

2220 

23.05 

Schooltelevisie 
Beertje Colargol 
De mens en zijn omgeving 
Dag aan dag 
K.T.R.C. 
Nieuws 
De geheimen van het die
renleven 
Dokumentaire 
Liefdesmisdrijf 
Italiaanse speelfilm 
Debat over arbeidsomstan
digheden 
Nieuws 

NED. 1 

10.45 Schooltelevisie 
18.15 Teleac 
18.45 Barbapapa 
18.55 Nieuws 
19.04 Vnendelijk welkom bij Ba

rend 
19.45 NCRV-minivoetbal-show 
21.04 Land of hope and glory 

Dokumentaire 
21.35 Nieuws 
21.50 Kojak 
22.40 De internationale Staff 

Band 
22.55 De kleine televisie 

Kortfilm 
23 46 Politieke partijen 
23.56 Nieuws 
00.01 E.K.-tumen 

NED. 2 

18.35 TV-informatie voor Span
jaarden 

18.40 Politieke partijen 
18.55 Nieuws 
19.05 De vrouw van zes miljoen 
20.00 Nieuws 
20.25 De Jordaches 
21.55 Koning en keizer TV-spel 
22.05 Aktua TV 
22.55 Tros Sport 
23.15 Nieuws 

14 MEI 

BRT 1 

14.30 Doe mee 
15.10 De avonturen van Marco 

Polo. VS-avonturenfilm. 
16.50 Biljarten-WK 
18.00 Gedeon (f.) 
18.05 Op weg naar de vrijheid 
18.55 Tom en Jerry Cf.) 
19.00 Boeket 
19.45 Nieuws 
20.15 Wies Andersen show 
21.15 Hallo met Henk 
22.05 De Jordaches (f J 
22.55 Nieuws 

NED. 1 

10.30 Teleac 
15.30 Nieuws 
15.32 De holle bolle boom (f.) 
16.05 Stuif es uit 
17.30 Gitaar spelenderwijs 
18.00 Lied van de week '*• 
18.15 Teleac 
18.45 Barbapapa (f.) 
18.55 Nieuws 
19.05 De nonnen van Parijs. Fran

se film C1970). 
20.40 Hoe bestaat het I (f.) 
21.35 Nieuws 
21.50 De show van Sonja en 

Berend... 
23.20 Simon Carmiggelt 
23.30 Politieke partijen 

NED. 2 

18.00 

18.35 

18.40 
18.55 
19.05 
19.14 
20.00 
20.25 
21.30 
22.25 
23.30 
23.45 

Europese kampioenschap
pen turnen - Praag 
TV-informatie voor Marok
kanen 
Politieke partijen 
Nieuws 
Bolke de beer Cf J 
Tweekamp 
Nieuws 
Kwistig met muziek 
Michael Strogoff (f J 
Hier en nu - aktualiteiten 
Muzikale meditatie 
Nieuws 

15 MEI 

BRT 1 

9.00 Doe mee 
9.40 Literaire wandeling. Van 

realisme tot naturalisme. 
10.25 Allemaal beestjes. Doku

mentaire. 
11.00 Konfrontatie 
12.00 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
12.30 Dag aan dag Ctot 13.00) 
15.00 Sinbad CfJ 
15.15 Retroskoop. Filmkwis. 
16.05 W K . turnen Cdames) uit 

Praag 
17.15 Sportuitslagen 
17.18 TenutoCtot 18.15) 
18.30 Gedeon CfJ 
18.35 Van Pool tot Evenaar 
19.45 Nieuws 
20.00 Sportweekend I 
20.30 Centraal Station (f J 
21.15 Mezza Musica 
22.10 Hoogtepunten uit de kunst 
23.10 Nieuws 

NED. 1 

11.00 Eucharistieviering 
13.30 Teleac 
16.00 Nieuws 
16.02 Ti-ta-tovenaar Cf.) 
16.27 Horizon 

17.00 Vesper 
1730 Een bericht van de wilde 

ganzen 
18.55 Barbapapa CfJ 
19.00 Nieuws 
19.05 Jonge mensen op het kon-

certpodium 
20.25 Hier Parijs, hier Jan Brusse 
20.15 Okinawa. VS-oorlogsfilm. 
22.05 Stars and stripes. Ballet. 
22.35 Humanistisch Verbond. 
22.55 Nieuws 

NEP. 2 

18.30 TV-informatie voor Turken 
18.35 Polly in Spanje Cf.) 
19.00 Van gewest tot gewest 
19.15 Studio Sport 
20.30 Varen, maar. . Deel 3. 
21.10 Nieuws 
21.15 Ja, natuurlijk 
22.20 Bij ons aan de Jordaar.. 

Dokumentaire over Israël. 
23.10 Ja, maar... 
23.20 Nieuws _ 

16 MEI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Gedeon Cf.) 
18.05 Klein, klein kleutertje 
18.20 De jongen met de gouden 

broek Cf.) 
18.45 De mens en zijn omgeving 
19.10 De rooien en de blauwen 
19.15 Sporttribune 
19.45 Nieuws 
20.15 Mikro-Makro 
20.55 De boot is aan Cf.) 
21.45 Wikken en wegen 
22.20 Nieuws 

NED. 1 

10.45 
15.00 

18.15 
18.45 
18.55 
19.04 
19.54 
20.35 

21.35 
21.50 

22.29 
22.39 

Schooltelevisie 
De wereldreis van de fami
lie Appelboom. Dokumentai
re. 
Teleac 
Barbapapa Cf.) 
Nieuws 
Walt Disney prezenteert 
Nana Mouskouri in koncert 
The summer of '42. Ontroe
rende VS-film. 
Nieuws 
The summer of '42. CVer-
volg film) 
Politieke partijen 
Nieuws 

NED. 2 

18.40 Politieke partijen 
18.55 Nieuws 
19.05 Charlie Brown en het kleine 

grut Cf.) 
19.30 Dat ik dit nog mag meema

ken 
20.00 Nieuws 
20.25 Jim Rockford 
21.15 Koning klant 
21.40 Terug naar de natuur Cf.) 
22.10 Achter het nieuws 
23.00 Nieuws 

17 MEI 

BRT 1 

14.00 
18.00 
18.05 

18.30 

18.53 
19.10 
19.45 
20.15 

21.00 

21.55 

22.25 
22.40 

Schooltelevisie 
Gedeon Cf.) 
Gestrand 
Een nieuw jeugdfeuilleton 
De mens en zijn omgeving 
Oude Amerikaanse myten 
Kettingreaktie 
Gastprogramma 
Nieuws 
Kleinkunst met Wannes 
Van de Velde 
Ambassadeur van België 
Standpunten 
Vandaag een standpunt 
van het Dosfel-instituut 
CVU). 
Lied van mijn land 
Nieuws 

BRT 2 

18.05 Gestrand. 
Eerste aflevering van een 
nieuwe jeugdreeks. 

18j30 De mens en zijn omgeving 
Oude Amerikaanse myten 

18.53 Fietspadenaktie 
19.10 Gastprogramma: Het Vrije 

Woord 
19.45 Nieuws 
20.15 Biljarten WK-vijfkamp 
21.05 De onbekende van Malta 

Britse thriller. 

NED. 1 

10.45 
18.15 
18.45 
18.55 
19.04 
20.04 

21.35 
21.50 
22.05 

22.45 
22.55 
23.05 

Schooltelevisie 
Teleac 
Barbapapa Cf.) 
Nieuws 
NCRV-springtrofee 
De zaak-Belden 
VS-tv-film. 
Nieuws 
Kerkepad 
Onder behandeling 
Experimenten op mensen 
en dieren. 
Tot besluit 
Politieke partijen 
Nieuws 

NED. 2 

18.35 Barbapapa Cf.) 
18.40 Politieke partijen 
18.55 Nieuws 
19.04 AVRO's Toppop prezen

teert de nationale hitparade 
20.00 Nieuws 
20.25 Pierre Kartner internatio

naal Cen nationaal) 
21.35 Mozes de wetgever 
22.25 Televizier magazine 
23.10 Den Haag vandaag 
23.25 Nieuws 

18 MEI 

BRT 1 

16.30 Tip-top 
18.15 Gedeon Cf.) 
18.20 Het huis waarvan wij dro

men 
18.50 De onzichtbare Cf J 
19.45 Nieuws 
19.55 Voetbal 

Atletico Bilbao—Juventus 
Turijn 

21.50 Puur kuituur 
22.20 Nieuws 

BRT 2 

15.30 Eendensoep 
VS-spee1film 

16.35 De toendrawolf achterna 
18.00 Gedeon Cf.) 
18.05 Rondomons 
18.35 Zeven kleine Australiërs Cf.) 
19.10 Première 
19.35 Kijk uit 
19.45 Nieuws 
20.15 De wereld in oorlog 
21.05 Biljarten 

NED. 1 

9.30 Schooltelevisie 
15.00 Teleac 
15.30 Wat heet oud ? 
16.00 KRO's wereldcirkus 
16.40 Dames en heren 
17.00 Popeye 
17.06 Laurel en Hardy 
18.15 Teleac 
18.45 Barbapapa Cf.) 
18.55 Nieuws 
19.04 Van gewest tot gewest 
19.55 Een dag als alle andere.. 
21.35 Nieuws 
21.50 Den Haag vandaag 
22.05 Panoramiek 
22.35 Studio Sport 
23.00 Politieke partijen 
23.10 Nieuws 

NED. 2 

18.40 Politieke partijen 
18.55 Nieuws 
19.04 Van onze speciale verslag

gevers Cf.) 
19.29 Kenmerk 
20.00 Nieuws 
20.25 Socutera 
20.30 Den Uyl versus Wiegel 
22.10 The Cincinnati kid 

VS-film Cl 965) 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Gedeon Cf.) 

TV-SELEKTIE 
Z A T E R D A G 14 M E I 
21 u. 15, D 2 — Het har t is een 
eenzaam jager 
Drama t i sche f i lm in 1968 in d e 
V S A g e m a a k t d o o r Robe r t Ellis 
Mil ler. Een zee r mensel i jk ver 
haal dat tak tvo l en l ir isch u i tge
bee ld w e r d . U i t s tekend spe l van 
A lan A r k i n en S o n d r a Locke . In 
he t k o r t : e e n intel l igente en-
gevoe l ige d o o f s t o m m e is ieder
e e n behu lpzaam maar kan niet 
los raken uit z i jn e igen eenzaam
heid. 
19 u. 05, N 1 — D e novicen (Fr. 
1970) 
G o e d k o p e , k lucht ige f i lm m e t 
vr iendel i jk maar zw/ak verhaa l 
t je van ( j u y Casar i l . M e t Br ig i t te 
Bardo t , A n n i e Gi rardot , J e a n 
Carme t , J e s s Hahn, e.a. 
Z O N D A G 15 M E I 
20 u. 30, F 1 — Een mensenle
ven 
Frans-I tal iaanse f i lm uit 1974 
van C laude Le louch . He t ver
haal van t w e e famil ies in de 
pe r i ode van 1914 to t 1973. Dr ie 
oo r l ogen , dr ie genera t ies , vo l 
f r appan te gebeur ten issen , m e t 
e e n s tuk je f i lmgesch ieden is en 
soc ia le en internat ionale pol i 
t iek. 
M A A N D A G 16 MEI 
20 u. 35, N 1 - Z o m e r '42 ( V S A 
1971) 
Drama t i sche k o m e d i e van Ro
be r t Mul l igan. Puber l ie fde o p 
e e n vakant ie-e i landje m e t d e 
oo r l og o p de ach te rg rond . 
D I N S D A G 17 MEI 
21 u. 05, BRT 2 — D e onbeken
den van Mal ta ( G B 1970) 
Film van J o h n H o u g h m e t o.a. 
M a r k Lester , L ionel Je f f r ies , Sus 
an G e o r g e . . . Z e e r k n a p p e tr i l 
ler naar e e n g o e d scenar io me t 
e e n s p a n n e n d verhaal . 
W O E N S D A G 18 MEI 
22 u. 10, N 2 - Cincinnati Kid 
( V S A 1965) 
In N e w Or l eans kan bij het p o k e 
ren n iemand de Cinc innat i K i d 
( S t e v e M c Q u e e n ) een hak zet-

Door het teken (f.) duiden 
wij feuilleton aan. 

ten , en t o c h zal het g e b e u r e n . 
A v o n t u r e n bij d e v leet . S t e r k e 
f i lm van N o r m a n J e w i s o n m e t 
zee r g o e d e S t e v e M c Q u e e n e n 
E d w a r d G. Rob inson , opdr inger i 
g e A n n - M a r g r e t en s o b e r e 
T u e s d a y W e l d . 
D O N D E R D A G 12 MEI 
2 0 u . 10, RTB — M o o r d is 
moord (Fr. 1971) 
Poli t ief i lm van Et ienne Perier. 
M e t S t é p h a n e A u d r a n , Ca ther 
ine Spaak, Jean C laude Brialy, 
R o b e r t Hosse in , e.a. V l o t e n 
gehe imz inn ig scenar io da t m e e r 
dan een verhaa l g e w o r d e n is e n 
o p een vernu f t ig , in te l lektuee! 
en gevaar l i jk spe l is gaan l i jken. 
V R I J D A G 13 MEI 
20 u. 40, BRT — Liefdesmis
drijf (It. 1 9 7 4 r 

Maatschapp i j k r i t i sch l ie fdesdra
ma van Luigi Comenc in i . M e t 
Giul iano G e m m a , Ste fan ia S a n -
drell i , Br iz io Mon t i na ro , Rena to 
Sca rpa , e.a. 

D iepmense l i j k verhaal , aangr i j 
p e n d in zi jn t ragiek, au tent iek in 
d e psycho log ie van d e pe rsona
g e s en de socia le s feer waar in 
he t z ich afspeel t , pijnli jk ak tuee l 
in de p r o b l e m e n da t het stel t . 

WIJ tt 12 MEI 1977 



NOG STEEDS 

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN 

UITNODIGING 
In onze zetels te Antwerpen, Brussel, Genk, 
Gent, Leuven en Sint-Niklaas, vindt U een ant
woord op al uw vragen en een oplossing voor 
elk probleem. 

Enkel een degelijke voorstudie geeft U een 
reëel basisdokument in handen. Daarom bie
den wij een GRATIS VOORSTUDIE VOOR 
DE KLANT. Ernstig werk vraagt een ernstige 
voorlichting. 

U kan ook onze realisaties komen bekijken 
ter plaatse, of op plaatjes! Het kan allebei. 

Een afspraakje verplicht U tot niets, en biedt 
U ongeveer alles wat U zien en horen wil. De 
VEILIGE WEG naar wat U zou moeten weten. 

Voordelige BOUW- en VILLAGRONDEN 
worden zeldzaam! Daarom reserveerden wij 
voor U - voor onze klant! — een aantal niet-
meer-te-vinden aanbiedingen. 

Indien U wil bouwen, dan vindt U bij ons BOUW-
VILLA en BOSGRONDEN, in 't hartje van de Kem
pen, vlakbij Antwerpen, in de omgeving van Brus
sel, Genk, Gent, Leuven, kortom van de Maas tot 
a a n de Noordzee. 

Bouw-, villa- en bosgronden van 400.000 - 700.000 tot 
LI80.000 fr.! 

WIJ VERKOPEN NIET AAN SPEKULANTEN. 

Zulke kans laat je niet voorbijgaan! 

Vraag onmiddellijk een afspraak want, GOEDE 
EN VOORDELIGE GRONDEN worden ZELD
ZAAM. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
ONZE JNFORMATiECENTRA: 

2000 ANTWERPEN, Meir 18 
1000 BRUSSEL, Koloniënstraat 50 
3600 GENK, Winterslagstraat22 
9000 GENT, Onderbergen 43 
3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33 
2700 SINT-NIKLAAS, Zamanstraat 54 

GEOPEND: alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur 

Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 

Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 

(031)31.78.20 
(02)219.43.22 
(011)35.44.42 
(091)25.19.23 
(016)23.37.35 
(031)76.73.27 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

Schepen van Burgerlijke Stand van de stad Brugge 

Josiane Tuyaerts-
Van Vlaanderen 

«en verklaar ik u man en vrouw'. Aan het woord is mevfouw Josiane Tuyaerts-
Van Vlaanderen (meisjesnaam eerst), sinds donderdag 5 mei schepen van de 
Burgerlijke Stand van de stad Brugge, die vrijdag 6 mei de «vuurdoop» onder
ging en deze proef schitterend doorstond met 26 echtverbintenissen. Mevrouw 
de schepen zit onder de grote schouw van de prachtige gotische zaal, omringd 
door enkele ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Voor elk paartje, dat de grote 
stap waagt heeft ze een vriendelijk woord, in een korte toespraak waardoor de 
burgerlijke huwelijksplechtigheid een menselijke, ja een warme noot verkrijgt. 
Mevrouw Van Vlaanderen volgt daarin het voorbeeld van haar voorgangers 
Cyriel De Meester en Lucien Verstraete. 

JVV. — Ja, de mensen zijn doorgaans 
nogal zenuwachtig — we waren het 
ook toen we trouwden — een toe
spraak, hoe kort ook, stelt hen op hun 
gemak. Het was trouwens voor mij, bij 
mijn eerste trouwklanten, zelf een 
opluchting, die toespraak waarin ik 
mijn eigen nervozHeit afreageerde, nu 
ben ik het al gewoon. 
WIJ. — Ja, het schijnt dat u sinds die 
eerste dag alweer ettelijke paartjes in 
het huwelijksbootje hebt doen stap
pen. 
JVV. — Ja, het waren er 18 zaterdag 
en dinsdag herbegint de reeks, want 
er wordt In onze stad duchtig gevrijd 
en getrouwd. 
\NU. — De «legende » wil dat u eigen
lijk Nederlandse van oorsprong bent. 
Is dat waar ? 
jyV. — Nee hoor, mijn ouders zijn Vla
mingen {jit het Brusselse, maar in 1935 
gingen wij naar Friesland, waar vader 
een betrekking gevonden had. We zijn 
er gebleven tot 1946 en keerden toen 
naar Vlaanderen terug. 
WIJ. — Daardoor hebt u waarschijn
lijk die «Hollandse tongval» gekre
gen? 

JVV. — Uiteraard, vermits we er 
school liepen, in een echt pluralistische 
school waar zowel katolieke kinderen 
waren als vier, vijf soorten protestant
se. Er waren zelfs joodse kinderen. 
Om u maar te zeggen dat ik mij heel 
goed thuis voel in een pluralistische 
partij als de Volksunie. Ja en vergeet 
ook niet, dat we door ons verblijf in 
Friesland met de Friese beweging ken
nis maakten, wat wel bij mij de eerste 
kiem voor het volksnationalisme heeft 
gelegd. 
WIJ, — Was je dan niet van huize uit 
flamingant ? 
JVV. — Nee, mijn ouders waren gema
tigd vlaamsgezind, doch daarop werd 
in ons gezin niet de nadruk gelegd. De 
belangstelling voor muziek en toneel 
was primordiaal, mijn vader is een 
goed zanger en toneelspeler, mijn moe
der is een goede pianiste. 
WIJ. — Bent u nog naar Brussel terug
gekeerd ? 

JVV. — We zijn vaak in Brussel bij 
vrienden geweest in die Nederlandse 
periode, o.m. te Zaventem. De kennis
making met de taaitoestanden in het 
hoofdstedelijk gebied, heeft van ons 
allemaal flaminganten gemaakt Het is 
bij vele Vlamingen een normale reak-
tie, eens dat ze zich In het Brusselse 
vestigen en er de kultureel-sociale ver-
vreemdingsdruk van de franstallgen 
ondergaan. 

WIJ. — Uw huwelijk zal dan wel de 
derde oorzaak zijn van uw vlaams-na-
tionaal politiek engagement ? 
JVV. — Natuurlijk, via mijn man Jaak 
heb ik kennis gemaakt met het politie
ke luik van de Vlaamse Beweging. Hij 
stamt wel uit een Vlaamsbewuste fami
lie in Brugge, hij doet zijn naam alle eer 
aan. 
WIJ. — Hij is een tijdlang lid van het 
VU-bestuur Brugge geweest... 
JVV. — Ja, hij was arrondissementeel 
penningmeester Dat was in de vijf
tiger jaren, Jaak was nog aktief toen 
de beruchte anti-VU-brlef van bis
schop De Smedt werd voorgelezen In 
alle kerken van het bisdom Brugge. 
Van VU-zijde werd daartegen scherp 
gereageerd. Ik heb het allemaal van 
dichtbij meegemaakt 
WIJ. — Wanneer is dan uw echte par
tijpolitieke inzet gekomen ? 
JVV. — In 1964 toen ik voor het eerst 
op een VU-IIjst kandidaat was, te St-
Kruis, toen nog een zelfstandige ge
meente. Ik werd niet verkozen doch 
wel in 1970, jaar waarin Groot-Brugge 
door samenvoeging van de kernstad 
en de randgemeenten ontstond. Ik heb 
dus meer dan zes jaar ervaring als 
mandataris achter de rug. 
WIJ. — Dat viel wel enigszins samen 
met uw feministische aktie, waarin u 
zeer bedrijvig bent geweest. Ik heb 
steeds de indruk gehad dat u te Brug
ge de drijvende kracht van het feminis
me bent geweest, waarvan trouwens 
anderen, bij een andere partij, hebben 
gefjrofiteerd om carrière te maken. 
JVV. — Zonder daarom voor Dolle 
Mina's versleten te worden hebben 
we inderdaad als feministen gekontes-
teerd, zijn we opgekomen voor de 
rechten van de vrouw en voor haar 
emancipatie. Het spectaculaire van de
ze feministische beweging is de jong
ste jaren weggeëbd, de beweging is 
feitelijk op vaste sporen terecht geko
men, er zijn organizaties en strukturen 
ontstaan, die wel de bekoring van het 
improvizatorisch dynamisme missen 
maar anderzijds een verdieping heb
ben veroorzaakt die maakt dat de 
vrouwenbeweging thans ernstiger 
wordt opgenomen dan vroeger 
WIJ. — U bent ook bibliotekaresse 
geweest in het St.-Jans Ziekenhuis? 
JVV. — Veertien jaar en ik ben nog 
steeds blij dat ik dit opvoedend werk 
heb kunnen doen. Je komt inderdaad 
met enorm veel mensen in kontakt je 
doet mensenkennis op, die me thans 
goed te pas komt in mijn funktie van 
ambtenaar (schepen) van de Burgerlij-

Een feministische 

federalistische flamingante 

ke Stand. De laatste jaren had ik min
der kontakt met de patiënten door het 
vele werk In de biblioteek zelf maar de 
basis was gelegd. Ik heb van deze 
ervaring gebruik gemaakt als lid van 
de oppositie in de vorige gemeente
raad. Ik zal ze even goed pogen aan te 
wenden als schepen. 
WIJ. — U bent ook medewerker van 
het maandblad « Wij in Brugge » ? 
JVV. — Ik heb daar een vaste rubriek 
«Brugse Wissewasjes», nogal heke
lend van inhoud en soms stekelig van 
stijl. Nu we deel uitmaken van de 
bestuursmeerderheld zal dat wellicht 
een aanpassing vergen. 
WIJ. — De redaktie zal wel stof 
genoeg vinden bij de CVP, zeer onver
wacht en onwennig in de oppositie en 
behept met een anti-VU-syndroom... 
JVV. — Dat zal inderdaad even wen
nen worden, maar vergeet niet dat we 
vast van plan zijn, zo goed mogelijk te 
besturen en de oppositie van ant
woord te dienen op de onvermijdelijke 
kritiek. 

WIJ. — De minderheid spekuleert 
vooral op een mogelijke verdeeldheid 
in de schoot van de koalitie, die ze 
zeer overtrokken een «monsterver
bond» noemt. 

JVV. — Dat is natuurlijk overdreven, 
wat de VU betreft, hebben we reeds 
de loyaliteit van de BSP- en CD-part-
ners kunnen waarderen. Wat dat 
«monsterverbond» betreft, is de CVP 
op de drie echelons (staat provincie 
en gemeente) zelf niet voortdurend 

betrokken in een zelfde «monsterver
bond» ? Feit is dat de Brugse bevol
king op 10 oktober jL zeer duidelijk het 
CVP-beleld heeft afgekeurd en voor 
een alternatief gekozen, dat allen in de 
meerderheid naar best vermogen zul
len pogen te realizeren. 

WIJ. — Is die anti-VU-stemming dan 
werkelijk zo erg bij de CVP ? 
JVV. — Z e is er, maar niet algemeen. 
Zo heeft mijn voorganger, de heer 
Lucien Verstraete, voor wie ik veel 
waardering heb, mij in het departe
ment Burgerlijke Stand wegwijs ge
maakt, eens dat het ijs tussen ons bei
den was gebroken. Ik ondervind veel 
vriendschap, ook van CVP- en BSP-zij-
de. Wat mij vooral verheugt is de wer
kelijk overstelpende behulpzaamheid 
.van het personeel Ik ben dan ook vast 
besloten mijn departement tot een 
dienst uit te bouwen van een zo groot 
mogelijke service aan alle Brugge
lingen, zonder onderscheid. Wacht
woord moet zijn «Ie dien!» 

WIJ. — Dat is ook de wapenspreuk 
van mgr De Smedt: ministrando... U 
wordt dus goed terzijde gestaan ? 
JVV. — Absoluut vooral door een 
ambtenaar, wiens naam ik niet noem, 
die een « specialist in huwelijkszaken » 
is maar zelf een verstokte vrijgezel.. 

WIJ. — Mevrouw de schepen, we dan
ken u voor dit praatje en wensen u 
van ganser harte een vruchtbaar man
daat, zo vruchtbaar dat u het in 1982 
kunt voortzetten I (CVB) 

WIJ 14 12 MEI 1977 


