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Vlaams nationaal UlEekblail 

Na de eerste ronde 
De eerste ronde van de 
onderhandelingen tot vorming 
van een regering werd dinsdag 
afgesloten. Ze was gewijd aan 
de algemene grondslagen van 
de gewestvorming en hield 
tevens rekening met de 
noodzakelijkheid dat het 
bestaan van twee 
volksgemeenschappen tot 
uitdrukking komt in nieuwe 
staatsinstellingen. 
Overeenkomstig de procedure 
die bij het begin van de 
Egmont-besprekingen werd 
vastgelegd, is daarna een 
aanvang gemaakt met het 
tweede onderhandelingsluik, dat 
o.m. de sociaal-ekonomische, de 
buitenlands-politieke en de 
militaire streefdoelen van een 
toekomstige regering moet 
omvatten. Ondertussen bereidt 
de formateur een dokument 
voor waarin de eerste 
onderhandelingsronde wordt 
samengevat. In de derde en 
laatste ronde zullen dan de meer 
specifieke vraagstukken inzake 
de gewesten en de 
gemeenschappen verder 

uitgediept worden. Dan moet 
biijjten of voor de Volksunie de 
voorwaarden aanwezig zijn om 
deel te nemen aan de vorming 
van een regering. De beslissing 
hierover ligt bij de statutair 
bevoegde partij-instanties. 
In afwachting daarvan is een 
oordeel mogelijk over de eerste 
faze van de onderhandelingen. 
De onderhandelaars van de 
Volksunie hebben sterk de 
nadruk gelegd op hun 
fundamentele kijk op de 
toekomstige staatshervorming. 
Daarom dient tot uitdrukking te 
komen dat er in België twee 
volksgemeenschappen leven, dat 
de Vlamingen zich een natie 
voelen, en dat de tweeledige 
federale opbouw van de Staat 
hiervan de uitdrukking en de 
bevestiging dient te zijn. Er zijn 
tekenen die erop wijzen dat dit 
besef bij de vertegenwoordigers 
van de Franstalige partijen nu 
duidelijker en dieper is 
doorgedrongen, en dat ze 
beginnen te beseffen dat een 
aantal gevolgtrekkingen hiervan 
niet meer kunnen ontweken 

worden bij de toekomstige 
grondwetsherziening. Dat hier de 
grondslag ligt van het 
Vlaamsnationalisme en van het 
programma van de Volksunie is 
voor de lezers van dit weekblad 
vanzelfsprekend geen nieuws. 
Het zou echter voorbarig zijn te 
denken dat aldus een definitieve 
verworvenheid geboekt werd. 
Het tweeledige basisgegeven zit 
gevat In een onderhandeling over 
gewestvorming, waarin de 
drieledigheid is ingebouwd door 
artikel 107 quater van de 
grondwet van Eyskens (artikel 
waartegen de Volksunie zich tot 
het uiterste geweerd heeft). 
Inzake gewestvorming heeft de 
eerste onderhandelingsronde 
merkelijk bijgedragen tot de 
verduidelijking van een aantal 
basisgegevens van de 
wetgevende en uitvoerende 
bevoegdheden van de gewesten. 
Er is een heel eind weegs afgelegd 
bij de verduidelijking van 
staatsrechtelijke opvattingen 
waarvoor in het unitaire 
Belgische denken tot nog toe 
geen ruimte was. Er blijven echter 
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nadere precizeringen nodig, o.m. 
wat betreft de fiskale 
bevoegdheden van gewestelijke 
en centrale besturen, en inzake 
de aard en de omvang van de 
personaliseerbare materies. Voor 
het publiekrechterlijk bestaan van 
de Vlaamse volksgemeenschap 
in de Brusselse agglomeratie is 
dit van groot belang. Het spreekt 
vanzelf dat de onderhandelaars 
van de Volksunie zich hierbij 
houden aan de klare lijnen die in 
vroegere door de Volksunie 
gepubliceerde standpunten tot 
uitdrukking gebracht werden. 
In afwachting dat de organen van 
de gemeenschappen en van de 
gewesten duidelijker uit de verf 
komen, en dat hun 
bevoegdheden en hun middelen 
zijn omschreven, dient men zich 
voor te bereiden op de derde 
onderhandelingsronde. Hieruit 
dient echter met afgeleid dat de 
huidige, tweede 
onderhandelingsfaze van 
ondergeschikt belang is. Door het 
sociaal-ekonomisch program 
dient de inflatie krachtdadig 
bestreden, de tewerkstelling van 

de huidige en toekomstige 
aktieve Vlaamse bevolking 
verzekerd, de groeikracht van de 
ondernemingen bevorderd en de 
taakstelling van de overheid 
geprecizeerd, o.m in de 
energiesektor en inzake het 
investeringsbeleid. 
In de afsluitende 
onderhandelingen zal de 
ruimtelijke begrenzing van de 
gewesten een belangrijk 
gegeven zijn. Om de 
psychologische draagwijdte 
hiervan te meten, volstaat het te 
verwijzen naar publieke 
verklaringen zoals die van 
Valeer Portier op het 
Vlaamsnationaal Zangfeest 
zondag jl., en naar andere 
uitingen van Vlaams verzet 
tegen gebieds- en mensenroof. 
Op dat stuk zitten de wortels 
van de Vlaamse Beweging zeer 
diep, en is de Volksunie steeds 
de spiegel geweest van het 
toenemende machtsbesef en het 
aangegroeide zelfvertrouwen 
van ons volk. 

Senator Hektor de Bruyne 
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WELLES 

VERKIEZINGEN 

De verkiezingen van 1971 waren ver
uit de gunstigste van de V U in zijn 
geheel Het was een verkiezingscam
pagne waarbij het tema van het der
tiende partijkongres van 1971 over 
«een rechtvaardige welvaartssprei-
ding voor allen » ook in de verkiezings
campagne werd gepropageerd met 
o a een minimum-inkomen van 
85 000 fr per jaar voor iedereen en 
de fiskalisenng van de bijdragen aan 
d e R M Z 
Toen heeft de VU duidelijk de volks
mensen aangesproken terwijl het bij 
de daarop volgende verkiezingen min
der het geval was 
Anderzijds hebben heel wat kaderle
den de laatste jaren de socio-kulturele 
verenigingen van BSP en vooral van 
de CVP verlaten (Vermeylenfonds 
A B V V KWB KAV A C W NCMV 
Boerenbond ) wat fout is gebleken 
omdaï de beïnvloeding in die middens 
dan ook wegviel 
Tenslotte wordt er mijns inziens te 
weinig aandacht besteed aan de vor
ming van jeugdleiders en leidsters en 
aan de Vlaams-nationale jeugdbewe
gingen en jeugdgroepen in het alge
meen 
De eerstvolgende verkiezingen zullen 
waarschijnlijk de Brusselse agglome-
ratieverkiezingen in het najaar wor
den Hier kan elke afdeling aan mee
werken door een tiental huisbezoe
ken voor haar rekening te nemen Het 
resultaat ervan is zeker de moeite 
waard 

KE Asse 

HOLLANDSE VRIENDEN 

Sedert enkele jaren werk ik voor een 
Nederlands bedrijf en ontvang derhal
ve regelmatig betalingen uit Neder
land 
In mijn geval gebeurt dit door de 
Nederlandse Middenstandsbank 
Nu ergert het mij al jaren dat de 
opdracht die door deze Nederlandse 
bank aan mijn bank wordt gegeven 
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onveranderlijk in het Frans is opge
steld waarschijnlijk omdat het hoofd
kantoor hiervan in Brussel is gelegen 
en dit voor onze lieve noorderburen al 
voldoende lijkt om er hun beste Frans 
tegenaan te kletsen 
Onze Hollandse vriendenC O kennen
de ben ik er bijna zeker van dat deze 
blijk van solidanteit voor hun Vlaamse 
taaigenoten wel door alle Nederland
se banken zal beoefend worden 
Ziet U ergens een vereniging (mis
schien de VVB) die eens een schnj-
ven zou kunnen richten aan alle 
Nederlandse banken om te wijzen op 
het ergerlijke van deze praktijk en op 
de sociale gevolgen die hieraan ver
bonden zijn voor de Vlamingen die in 
Brussel werken, en meer nog voor die
genen die er geen werk vinden 

E V Meise 

IS DIT VOLK HET WAARD ? 

In «WIJ» van 5 mei stelt een lezer 
teleurgesteld door de uitslag der ver
kiezingen de vraag of het «Vlaamse 
volk de inspanning van zijn 15 % 
zwoegers waard i s ' » Wie van ons 
heeft zich deze vraag niet gesteld en 
dat echt met alleen na 17 apnl II ' 
Zijn vraag doet me denken aan wat 
een Deens verzetstrijder in 1942 of 
1943 zei toen Denemarken onder 
zijn socialistische regering Stauning 
braaf met Hitler kollaboreerde en de 
grote massa van de Denen die weinig 
of geen last had van de oorlog eten 
was er genoeg dat best vond 
Op de vraag waarom hij de verzets
man gezien de houding van de massa 
van zijn volk toch meende aan verzet 
tegen een vrij tolerante bezetter te 
moeten doen antwoordde hij «uit 
respekt voor mezelf omdat ik in gewe
ten met anders kan » 

F t e W 

ONZE CENTEN 

«Daar vliegen onze centen» is een 
zaak die maar al te waar is Dat de 
regering met miljarden speelt is de 
kleine waarheid zo groot als een 
(olifant) Op diezelfde bladzijde staat 
ook « Werklozen let op uw zaak '» 
Maar waar blijven de werkers "̂  Heb
ben ZIJ geen rechten"? Het is met 
genoeg dat van het zuurverdiende 
geld belastingen worden afgetrok 
ken voor (grotendeels) verkeerde uit
gaven nu worden zelfs de klauwen 
uitgestrekt naar het vakantiegeld 
waar wij tenslotte zelf een heel jaar 
voor gewerkt hebben 
Kip waarom doe je moeite om gou
den eieren te leggen als ze toch door 
anderen opgeraapt worden ' 
Stop kip en ga stempelen en doe 
dan zeker geen moeite om werk te 
vinden 

Het IS gemakkelijk achter de kachel 
te kruipen en te blijven wachten 
todat juist dat werk waarvoor je 
gestudeerd hebt of dat je net graag 
zou doen je in de schoot valt i Je ver
dient immers door vijf minuten stem
pelen het loon dat je wenst en nu 
krijg je voor al die minuten nog verlof
geld toe van urenlange werkers Dit 
schrijven geldt voor hen die van ons 
profiteren zij die vinden dat onze 
centen zoetjes meegenomen zijn 
Blijf stilletjes zitten met je handen 
open dan kun je volgend jaar ons 
loon zo bij de werkgever gaan afha
len 

Wie heeft geeft maar alleen dan 
van de arbeiders, de groten houden 
hun portemonnee goed gesloten en 
wie nodig heeft ontvangt 

Och kom, loop in ons landje eens 
van deur tot deur en kijk wat voorzie
ningen inkomsten en uitgaven er zijn 
voor alle gehandicapten, zieken en 
minderbedeelden 

Zorg ervoor als je een kind krijgt dat 
het met met een handicap geboren 
wordt want de onkosten voor dok
ters en een eventuele operatie moet 
uit je eigen beurs komen, men heeft 
immers met gevraagd dat het kind 
a u b wou geboren worden 

Help niemand die in nood is van 
hand tot hand (zie bv Ruisbroek) 
want dan kan er mets aan de o zo 
kleverige vingertjes blijven plakken 
Blijf lekker werken totdat je zoveel 
hebt afgedekt dat je nog geen bloe
metje meer kunt kopen om op je 
eigen graf te zetten 

Geschreven door een moeder van 
een gezin met een hardwerkende 
vader en dne schatten van kinderen 
die laat me hopen mogen opzien 
naar een zekere toekomst 

Mevrouw V Deurne 

HB IS BB NIET 

Uw blad lees ik al geruime tijd maar 
pas sinds zes maanden ben ik erop 
geabonneerd Het is boeiend, mijn 
felicitaties i 

Graag zou ik meer kulturele onder
werpen behandeld zien bv boekbe
sprekingen i v m de Vlaamse strijd 

In het nummer 19 staat een fout Bij 
de bespreking van de werken van 
Bertolt Brecht heeft u een foto van 
Heinnch Boll geplaatst Graag zou ik 
in een volgend nummer een rechtzet
ting zien Dergelijke vergissingen ma
ken op de literatuurkenners een erg 
slechte indruk i 

J-P D Bellegem 

N v d r Inderdaad Wi j bieden dan 
ook onze verontschuldigingen aan, 
met alleen bij de literatuurkenners, 

In het artikel « Federalizenng Neutrale 
Landsbond wordt dringend in «WIJ» 
van 12 mei II schrijft u dat de aange
kondigde kadervoorzitter de h J Wey-
ne (VI Mutaliteit Waasland) was weer 
houden 
Ondergetekende heeft de kaderdag 
ingericht te Tienen was van de eerste 
tot de laatste minuut voorzitter van de 
kaderdag is geen kaderlid van de VI 
Mutualiteit Waasland maar wel stich
ter en sekretaris-penningmeester van 
de Centrale Mutualiteit van Brabant 
en Limburg met zetel te Tienen 

J Weyne Tienen 

DERTIENDE MAAND 
PENSIOEN 

Iedereen heeft het kunnen lezen Een 
kiesbelofte van de socialisten Dat 
wil zeggen dat de kleinste pensioe
nen het nogmaals zullen moeten stel
len met tienduizend frènk of minder 
en dat de grote pensioenen nog
maals aangedikt worden met 30-40 
of 50 duizend frank De kapitalisten 
van het A C O D — de grote pensioen
trekkers — zullen nogmaals profite
ren ten koste van de kleinen 

Ik ben tegen het uitkeren van een 
dertiende maand pensioen Wel voor 
een eindejaarstoelage al was het 
maar enkele duizenden franken 
maar dan voor iedereen gepensio
neerden evenveel Dat is verdelende 
rechtvaardigheid Dus socialisme 

De onrechtvaardige indexaanpas
sing die de kleinen altijd maar kleiner 
maakt en de groten altijd maar gro
ter moet van de baan zo met is alle 
rechtvaardigheid larie en apekool 

Dat er verscheidenheid bestaat in 
wedden en pensioenen, akkoord 
Maar het grote verschil is onrecht
vaardig 

De gegoeden — de staatsambtena
ren — hebben tijdens hun loopbaan 
gelegenheid gekregen om een appel
tje tegen de dorst opzij te leggen De 
kleinen hebben dat in veel mindere 
mate kunnen doen De V U heeft 
reeds meermaals gepropageerd 
geen percenten, maar centen Dat is 
klaar als pompwater 
Dat is ook sociale rechtvaardigheid 

A S , St-Niklaas 

DE ZAAK MENTEN 

Terecht heeft U in het « Wij »-nummer 
wan vonge week uw skepsis geuit in 
verband met dit proces Het verder 
verloop van het geding deze week 
bevestigt slechts uw twijfel een 
kroongetuige die niet persoonlijk wil 
verschijnen een andere getuige die 
op flagrante tegenstrijdigheden wordt 
betrapt De lakse houding van de 
rechtbank tegenover deze weinig 
stichtelijke houding wekt verbazing 
om met meer te zeggen 

H V K , T e m s e 

brief van de 
redaktie 

Brussel, 18 mei 1977 

Waarde lezerCesü, 

maar bij alle « WIJ «-lezers Als kom-
pensatie een fotootje van Bertolt 
Brecht 
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"Spécial", "L'Echo de la Bourse"... 
We zijn ervan overtuigd dat nog an
dere redakties dit voorbeeld zullen 
volgen. Of het om een ekonomische 
krant gaat, jen informatieblad, een 
opinieblad [zoals "WIJ"]: de lezers 
hebben er alle belang bij dat het 
de redakteurs zijn die het redaktio 
neel beleid bepalen. 

WIJ 1 19 MEI 1977 
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Haalt unitaire spaaricas 1985? 
BRUSSEL — Sinds welgeteld 112 jaar 
draagt Vlaanderen een massa spaargeld naar 
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. In welk 
gezin heeft men het spaarboekje met het gon
zende bijenkorfembleem niet gekoesterd tus
sen de familie-albums en paperassen aller
hande ? Miljarden geld van het hardwerkende 
Vlaanderen werden op deze manier «onder 
staatswaarborg » toevertrouwd aan de spaar
kas van Walthère Frère-Orban, die spoedig 
uitgroeide tot de grootste financiële instelling 
van het land. Vandaag is de ASLK een vol
waardige bankinstelling (met allerlei financiële 
diensten en kredietverrichtingen), die vorig 
dienstjaar afsloot met een balanstotaal dat 
500 miljard fr. voor het eerst in de geschiede
nis oversteeg. 
Wat wél onveranderd i& gebleven: de unitai
re struktuur waarin Brussels-frankofone be
heerders en kaderpersoneel de plak zwaaien. 
Met onze centen. Dat kan niet langer blijven 
duren. De jongste tijd kwam de ASLK in het 
nieuws door de beroering die de financiële 
muren oversteeg, en die zich ook op straat 
manifesteerde. De vraag wordt nu gesteld of 
de unitaire volksspaarkas het jaar 1985 nog 
zal halen... 
De Vlaamse Bond van het ASLK-personeel 
(die bijna 2.500 leden telt) heeft een antwoord 
klaar: de laatste hand wordt momenteel 
gelegd aan de «blauwdruk voor een eigen 
spaarkas ». Vóór de zomervakantie nog zal dit 
dokument op de werktafel van de minister 
van financiën belanden. En het Vlaamse 
ASLK-personeel zal de minister dan deze 
wenk geven : « politiek is de kunst van moge
lijk te maken wat noodzakelijk is.» 

In de lange hete zomer van vorig 
jaar was er heel wat herrie om
trent de taalkaders bij de ASLK 
waardoor het Vlaamse personeel 
en de Vlaamse klanten bena
deeld werden. Politieke beroering 
en heibel aan de Brusselse Wol-
vengracht verstoorden de zomer-
stilte. Het taalkaderdossier werd 
nochtans spoedig als een «fait-
divers» geklasseerd in de dikke 
grievenbundel waar ook nog an
dere klachten over Vlaamse be
nadeling bij o.m. Sabena, het le
ger, het bestuur voor ontwikke
lingssamenwerking berusten. 
Maar de Vlaamse ASLK-bond 
nam deze taalkaderzwendel niet 
en klopte bij de 6e kamer van de 

raad van state aan om vernieti
ging te vragen van de werkverde
ling (52 Nederlandstaligen - 48 
Franstaligen) zoals die door de 
minister van Financiën werd opge
legd. Een arrest wordt nu spoedig 
verwacht. 

T U R F 

Om iets van de taalkaders te 
snappen moeten we even terug
blikken. Zoals in alle unitaire Belgi
sche instellingen van vroeger tij
den met hoofdzetel te Brussel, 
was de leiding en het kader van 
de spaarkas « uiteraard » in Frans
talige handen. Met de Vlaamse 
ontvoogding, en vooral na de 
tweede wereldoorlog, organizeer-

den de Vlamingen zich om een 
rechtmatige koek van het beleid 
en het beheer te verwerven. De 
Vlaamse personeelsbond speel
de in de ASLK hierbij een grote 
rol. Er kwam een personeelsver
deling : Nederlandstaligen - Frans
taligen. 
In de sektor van de openbare kre
dietinstellingen is de spaarkas mo
menteel de enige instelling waar 
de personeelsbezetting door offi
ciële taalkaders wordt geregeld. 
Het Gemeentekrediet, en de Na
tionale Maatschappij voor Kre
diet aan de Nijverheid worden 
nog gekenmerkt door de bevoor
rechte posities van de Fransta
ligen. 
Maar juist met de invoering van 
taalkaders steeg de kommunau-
taire spanning in de spaarkas. 
Een decentralizering van deze pa-
rastatale naar de twee volksge
meenschappen toe zou een op
lossing kunnen bieden. Vlaamse 
eisen in die zin ketsten echter af 
op de potdichte direktiemuren. 
De beheerders begonnen wel te 
beseffen dat de spaarkas meer 
verspreiding in de gewesten be
hoefde om de konkurrentie van 
privé-instellingen de pas af te snij
den. Alleen commerciële motie
ven vonden gehoor. En dan nog, 
alleen dekoncentratie werd over
wogen : te allen prijze moest de 
unitaire gecentralizeerde Brussel
se struktuur bewaard blijven. 
De Vlaamse eisen kon men niet 
kategoriek blijven negeren, en 
daarom werd geknoeid aan de 
taalkaders. 
Deze taalkadertelling vormde 
spoedig een krachttoer die veel 

tijd en geld opslorpt en waaraan 
de betrokken personeelsleden 
zich nu schromelijk blauw erge
ren. 
Het taalkaderdossier met onzinni
ge zogenaamde «turftabellen » 
weegt nu wel vast duizend 
gram... 

SLUIER 

Naast de taalkader-pot-pourri 
(werkelijk een zotte-pot-nat), 
heeft de spaarkasdirektie dus 
werk gemaakt van haar dekon
centratie om de commerciële slag
kracht van deze financiële masto
dont aan te scherpen. 
Om de taalkaderzaak wat af te 
stomen bedisselde men in juni van 
vorig jaar een zogenaamd « proto-
kol», waarbij de direktie vooral de 
dekoncentratie naar zes commer
ciële regio's op het oog had. 
Voor de direktie is dat dokument 
nog steeds een heilig credo: « de 
nationale eenheid van de ASLK 
moet behouden blijven, er zijn 
drie gewesten (Vlaanderen, Wal
lonië en Brussel) en zes regionale 
zetels (Antwerpen, Gent, Charle
roi, Leuven, Luik en Brussel)...» 
Vandaag is het boekhoudkundig 
duidelijk dat men van-boven-uit 
een drieledige struktuur wil in
bouwen, terwij l Belgiës grootste 
financiële instelling uiteindelijk 
op unitaire basis beheerd blijft. 
Er werd sindsdien een welles-nie-
tes-spelletje opgevoerd over de 
vraag of de Vlaamse ASLK-Bond 
dat fameuze protokol als bevredi
gend beschouwt. 
De unitaire spaarkas van Frère-
Orban wordt eindelijk van binnen
uit in vraag gesteld. 

Er kan nu een tipje opgelicht wor
den van de sluier die wekenlang 
een uitermate belangrijk doku
ment van de Vlaamse ASLK-
bond « blauwdruk voor een nieu
we spaarkas » omhulde. (Het ma
gazine Trends pakte uit met de 
« primeur »). Het dokument (8 biz.) 
is een relevante basisnota, die in 
klare en haalbare opties de 
krachtlijnen aangeeft om een 
Vlaamse spaarkas uit te bouwen. 
In een andere nota «bepaling 
van het lokalizatiebeginsel in de 
ASLK » wordt in detail aangege
ven hoe de woonplaats van de 
rekeninghouder voor de verschil
lende ASLK-diensten het uit
gangspunt moet zijn om een zaak 
toe te voegen aan het Nederland
stalig of Franstalig werkvolume. 
De «blauwdruk», die ongetwij
feld nog veel ophef zal maken, 
geeft een duideli jk antwoord op 
de Waalse studiegroep Bastin-
Yerna,.en kan dienen als basis 
om een gefederalizeerde spaar
kas op te bouwen. 
Als streefdatum wordt 1985 
vooropgesteld. Dan bestaat de 
ASLK 120 jaar 
De Vlaamse ASLK-bond geeft 
de richting aan waarin moet ge
streefd worden om — ook in 
andere financiële bastions en 
holdings — eens en voor goed 
Vlaams geld in Vlaamse handen 
te houden. Het wordt nu uitkij
ken naar het effekt van ASLK-
blauwdruk op andere unitaire in
stellingen, zoals het Gemeente
krediet van België, de Nationale 
Kas voor Beroepskrediet, en de 
Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid, (hds) 

KRACHTLIJNEN VAN EEN BLAUWDRUK 
Uit de «ASLK-blauwdruk> lichten we volgende krachtlijnen: 
De groeiende politieke erkenning van de twee kultuurgemeenschappen in dit 
land en de versteviging en het behoud van de konkurrentieposltie van de 
ASLK zijn de basisvaststellingen bij het bepalen van een nieuwe struktuur 
voor de ASLK. Een ontdubbeling met reële Inhoud van de ASLK-CGER in een 
zelfstandige ASLK, en een zelfstandige CGER beantwoordt aan deze evolu
tie. 

1. ASLK en CGER: 
twee zelfstandige instellingen 
Het beheer van de middelen zal wor
den toevertrouwd aan twee zelfstandi
ge instellingen, de ASLK voor het 
Nederlandse taalgebied en de CGER 
voor het Franse taalgebied • 
— Beide instellingen werken volledig 
zelfstandig bij het bepalen van de 
manier waarop zij de hun toever
trouwde middelen zullen beheren. De 
ASLK en de CGER delegeren een 
deel van hun beheersbevoegdheid 
aan het overkoepelend orgaan 
ASLK-CGER (voor die aktiviteiten die 
wegens hun aard of wegens wettelij
ke verplichtingen moeten worden uit
gevoerd door de Instelling als geheel). 

— ledere instelling dient een bijdrage 
te leveren in een «Kompensatie-
fonds ». 
— De ASLK en de CGER worden 
beheerd door een eigen raad van 
beheer. Deze raden van beheer heb
ben de bevoegheid die thans wordt 
uitgeoefend door de unitaire raad van 
beheer 
— De werking wordt verzekerd door 
een eigen personeelskader onder lei
ding van een volwaardige direktie met 
aan het hoofd een direkteur-generaal. 

2. Overkoepelende instelling 
ASLK-CGER 
— De «overkoepelende instelling» 
wordt beheerd door een algemene 

raad, samengesteld uit een gedeelte 
van de leden van de twee raden van 
beheer 
— Een beperkt personeelsbestand 
onder leiding van een sekretaris-gene-
raal zorgt voor de werking van de 
overkoepelende instelling. 
— Tot de bevoegdheid van deze 
overkoepelende instelling behoort ver
der: 
1. De door belde Instellingen gedele

geerde akten (die niet ontdubbeld 
werden) met de nationale instan
ties. 

2. Beheer en uitbouw van het centra
le Informaticacentrum, drukkerij en 
andere gemeenschappelijke infra-
struktuur. 

3. Beheer van de centrale zetel en 

gebouwen. 
4. Koördinatie tussen de twee instel

lingen ASLK en CGER voor zaken 
van gemeenschappelijk wezenlijk 
belang. 

5. Werking van het tweetalig gebied 
Brussel-hoofdstad. 

6. Werking van het Duitstalig landsge
deelte. 

7. Beheer « kompensatiefonds ». 

3. In dit organigram dienen nog twee 
punten nader toegelicht: 
De werking van het zgn. « kompensa
tiefonds» en Brussel-hoofdstad. 

1. Het kompensatiefonds 
De oprichting van een kompensatie
fonds of «solidariteitsfonds» is een 
waarborg voor de reallzatie van de 
solldarlteitsgedachte. 

2. Brussel-hoofdstad 
— De aktivlteiten van het tweetalig 
gebied Brussel-hoofdstad dienen te 
gebeuren door een officieel tweetalig 
kader onder de bevoegdheid van de 
sekretaris-generaal. 
— De aktiviteiten gereallzeerd in dit 
gebied dienen gesublokalizeerd In N 
en F. 

Fundamenteel Is dat elke stap die 
gezet wordt een klare stap zou zijn in 
de richting die initieel werd vastge
legd. Vertrekkend van de huidige vast
stelling dat de ASLK nog steeds een 
unjtaire personeelsstruktuur heeft, 
zien wij deze stappen als volgt: 

1. Lokalizatie van al de middelen aan
gebracht door produkten die de 
ASLK aanbiedt en verdeling van 
de taalkaders In funktie van de 
aldus bekomen resultaten (cfr. de 
terzake uitgewerkte nota over het 
lokalizatiebeginsel). 

2. Decentrallzatie In de werking in 
funktie van de tweeledige basisop-
tlek 

3. Boekhoudkundige splitsing van de 
werking en resultaten van de Ne
derlandstalige en de Franstalige 
sektle. 

4. Nieuwe juridische struktuur met 
zelfstandige ASLK en CGER en 
overkoepelende Instelling. 
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En bovendien 

... werden de fuzies van gemeenten 
tijdens de vorige legislatuur doorge-
duwd om te komen tot sanering van 
de gemeentefondsen. 
... klaagt de Vereniging van Belgi
sche steden en gemeenten in een 
memorandum aan formateur Tinde-
mans over de zorgwekkende toe
stand van de gemeentefinancien... 
... kwamen de kultuurraden bijeen 
om vast te stellen dat zij beter niet 
waren bijeengekomen. 
... stellen de burgemeester en sche
penen van de gemeente Dilbeek dat 
zij in geen geval zullen aanvaarden 
dat stukken van Dilbeek bij Brussel 
zouden worden ingelijfd. 
... werd een Brugs betonwerker 
door de rechtbank veroordeeld tot 
2.000 fr. boete en een voorwaardelij
ke gevangenisstraf van twee maan
den omdat hij een frankofoon dokter 
een mep gaf. 
.. zette die dokter met kollega's een 
tijdje geleden in Brugge de bloeme
tjes buiten, en hielden zij bij het krie
ken der dagen een auto tegen, om in 
het Frans de weg te vragen. 
... waren zij zo arrogant dat zij be
gonnen te schelden omdat de Brug
se dokwerker geen Frans verstond. 
... gaf de dokwerker de hatelijke 
dokter een duw, en reed hij er van
door. 
... werd hij dus veroordeeld door de 
rechtbank! 
... vangen de journalisten die onge
duldig op Egmont wachten elke dag 
bot 
... springt de «grote pers» stilaan 
op het projekt Trefpunt 150, dat men 
in Brabantse heuvelen tegen 1980 
wil rechttrekken. 
.. wordt men op het Hof zenuwach

tig om de Vlaamse protesten die 
langzaam aanzwellen. 
... heeft een 40-tal studenten aan de 
universiteit van Rijsel het eksamen 
voor het getuigschrift Nederlands af
gelegd. 
... kan hetzelfde niet gezegd worden 
van Franstallgen in Vlaanderen. 
... dreigen de Vlamingen in Schaar
beek na hun gemeenteschool nu ook 
behuizing van hun trefcentrum te ver
liezen. 
... worden in Grobbendonk bosgron
den aan de man gebracht als bouw
grond, hoewel er geen bouwtoela
ting in die zone voorzien is... 
... vraagt het Vlaamse aktiekomitee 
voor de Volksgezondheid een split
sing van de Brusselse ziekenhuizen, 
en moet de gezondheidszorg in al 
haar aspekten als een persoonsge
bonden aangelegenheid worden er
kend... 
... heert het tijdschrift < Mosaic » dat 
in India wordt uitgegeven beslist 
een extranummer te wijden aan de 
Vlaamse kunst en letterkunde. 
...wordt er aan gedacht werken van 
Vlaamse auteurs te vertalen, en Indi
sche literatuur een Nederlandse ver
sie te geven. 
... hebben we van onze franstalige 
landgenoten zo'n uitgebreide interes
se voor onze literatuur nog niet 
gezien. 
... werd een doktersvrouw door de 
rechtbank veroordeeld tot terugbeta
ling van het stempelgeld dat zij 
onrechtmatig maandenlang opge
streken had. 
... ging zij in een andere gemeente 
stempelen dan waar zij in feite woon
de. 
... is zij nu boos op de rechters. 
... zijn de Amerikaanse kooplui van 
oordeel dat de in België vervaardig
de produkten zo duur worden dat ze 
binnen drie jaar niet meer kunnen 
konkurreren op de wereldmarkt 
... zal 1980 in mineur moeten ge
vierd worden. 

Nationaal 
VVVG-voorzitter 

Frans Pelgrims 
overleden 

Op de vooravond van het zangfeest overleed Frans Pelgrims, 
nationaal voorzitter van het Vlaams Verbond voor Gepensioneer
den. « Sus • Pelgrims werd geboren te Berchem-Antwerpen op 21 
december 1896, en was tot zijn laatste dag aktief in de Vlaamse 
beweging. 
Wij hebben hem gekend als lid van de Katolieke Vlaamse Wacht 
medestichter van de Antwerpse Frontharmonie, gemeenteraadslid 
van Borsbeek, provincieraadslid voor het VNV, organizator van de 
sociale dienst in de abdij te Hemiksem, algemeen sekretaris en 
daarna nationaal voorzitter van het VWG, bestuurslid van de VU, 
en sekretaris van de bejaardenraad te Wilrijk... Steeds werd de 
inzet van Sus Pelgrims gekenmerkt door zijn onwrikbare trouw 
aan het < Vlaanderen eerst >, zijn sociaal engagement zijn organiza-
torisch talent en zijn meewaren met de berooide medemens. 
Op zijn pelgrimstocht door het leven werd de « Sus > weinig leed 
bespaard, maar steeds bleef hij weerbaar en gepassioneerd. 
Met zijn vurig sprekerstalent wist hij de anderen een hart onder de 
riem te steken, en tot onverzettelijke strijdlust aan te zetten. 
Als zovele anderen in de Vlaamse beweging heeft Sus Pelgrims 
zijn eigen aspiraties opzij gezet voor de strijd. Muzikaal biezonder 
begaafd, wachtte hem na het Conservatorium een schitterende 
loopbaan. Doch zijn inzet in de beweging bracht mee dat de Sus — 
tot ergernis van wijlen Jef Van Hoof — zijn brood verdiende door 
in allerlei orkestjes te spelen. De levensinzet van Sus Pelgrims is 
voor Vlaanderen vruchtbaar geweest Hij gaf een goed voorbeeld 
voor ons allen ; voor de jongeren. (Foto: J. Neels) 

En bovendien 

NEDERLANDSTALIG 
ONDERWIJS IN NOOD 

Alle optimlt lsche beschouwin
gen over de stopzetting van de 
Brusselse olievlek en de stagna
tie van de verfransing ten spijt, 
verkeert het Vlaams onderwijs 
in een noodsituatie als gevolg 
van de wurgtaktiek van de Brus
selse gemeentebesturen. Indien 
niet van hogerhand wordt Inge
grepen dan is dit onderwijs ten 
dode opgeschreven. Daarom eis
ten de meer dan duizend te Brus
sel bijeengekomen ouders, leer
krachten, inrichtende overheden 
enz. op een colloquium over dit 

onderwijs met nadruk een defini
tieve oplossing van de noden 
van dit onderwijs, oplossing die 
in het komend regeerakkoord 
moet ingeschreven zijn. 
Vlaanderen is inderdaad nog al
t i jd eisende parti j. 

VLAAMSBEWUSTER 

Met groeiende onrust zijn de 
Franstallgen in ons land getuige 
van een sti jgend Vlaamsbewust-
zijn in Vlaanderen. Enkele recen
te incidenten bewijzen da t : de 
herrie te Overi jse en het njet 
van het gemeentebestuur van 
Di lbeek; de Vlaamse oorlogsin

validen (niet de VOS, wel de 
belgisistische NSB) die de fran-
kofone « nationale leiding » niet 
meer dulden en het gebruik van 
het Nederlands eisen in de be
trekkingen met Vlaamse oorlogs
invaliden (dat zal wel de eerste 
keer zijn in dit superpatriotisch 
milieu ! ) ; het protest van patiën
ten tegen de Franse eentalig
heid van het Bordet-ziekenhuis; 
de mep voor een bedronken 
Waalse arts die zich tegenover 
een stoere Bruggeling aanstelde 
en natuurlijk alleen Frans sprak 
En zo gaat de reeks verder. Een 
verheugend verschijnsel, dat 
steeds meer Vlamingen deze 
houding maar normaal gaan vin
den. Was het trouwens niet 
hoog tijd ? 

T O O N V A N D E N E Y N D E N 
O V E R L E D E N 

-

Te Antwerpen overleed op 58-ja-
rige leefti jd de journalist Toon 
Van den Eynden, redakteur bij 
« Volksgazet», gewezen redak
teur van «Het Handelsblad» en 
van het weekblad «ABC > (dat 
onder zijn impuls en inspiratie 
tot een zeer degelijk en aantrek
kelijk blad uitgroeide). De h. Van 
den Eynden was ook lange ti jd 
aktief als free-lance in de journa
listiek en werkte als zodanig 
mee aan talri jke bladen en t i jd
schriften. We herinneren ons 
zijn kursiefjes in «ABC» en zijn 
pittige rubriek Terloops in Volks-
gazet Toon Van den Eynden was 
een levenslustig man, een spit
se, relativerende pen, een goed 
konfrater. We zouden hem de 

Vlaamse Simon Carmiggelt kun
nen noemen. Gewezen oostfront-
stri jder werd hij na de oorlog tot 
een gevangenisstraf veroor
deeld. Na zijn vrij lating kwam hij 
volop in de journalistiek terecht, 
als vri jbuiter maar ook als fi jnzin
nig stilist, woordkunstenaar en f i -
lozoof. 

We betuigen zijn beproefde fami
lie en zijn kollega's onze zeer 
oprechte deelneming. 

M O T I E V O O R F O R M A T E U R 

Het Karel Buis Fonds heeft in 
een motie aan formateur Tinde-
mans volgend standpunt bekend
gemaakt : slechts een staatsher
vorming met twee is aanvaard
baar; de integriteit van het 
Vlaams grondgebied moet gevri j
waard zijn o.m. door de afschaf-

KAREL 
BUIS 

RDNDS 
f ing van de taaifaciliteiten in de 
Brusselse randgemeenten; op
richting van de provincie 
Vlaams Brabant; de vertegen
woordiging van de Vlamingen te 
Brussel moet gebeuren via één-
talige kiezers- en kandidatenli js
ten ; voor de Europese parle
mentsverkiezingen is slechts 
één formule aanvaardbaar: twee 
kiesomschri jvingen en een even
redige vertegenwoordiging. 

Hier geen 
tweede Brussel! 

De kultuurraadsfraktie van de 
Volksunie meent dat het 150-ja
rig bestaan van de Belgische 
Staat voor Vlaanderen geen re
den is om feest te vieren. 

De fraktie acht het ondenkbaar 
dat dit feit zou worden herdacht 
met de oprichting van een mini-
Brussel op de taalgrens. 

Dergeli jk krankzinnig projekt 
druist in zowel tegen de huidige 
evolutie naar meer autonomie 
van de volkeren binnen de Belgi
sche Staat, de toenemende be
zorgdheid voor meer groene 
ruimten en voor landschapsbe
houd en naar de zorg over een 
welzijnssamenleving en een ver
soberde levenswijze. 

Ook het Davidsfonds wees het 
onzinnig projekt af onder het 
aanvoeren van dezelfde argu
mentatie : 

omdat daardoor opnieuw 
kostbare landbouwgrond 
zou verloren gaan; 

omdat de hoge financiële in
vesteringen daaraan verbon
den, beter besteed worden 
aan noodzakelijke humanitai
re en sociaal-kulturele initia
tieven, waarvoor de noodza
kelijke financiële middelen 
bli jken te ontbreken; 

omdat Vlaanderen al vol
doende bittere ervaring 
heeft met één zgn. tweetalige 
groo ts tad ; 

omdat het projekt uitdruk
king wil geven aan een 
staatsidee die volkomen 
voorbi jgestreefd is en de ont
kenning betekent van het 
streven naar federalizering, 
dat door het overgrote ge
deelte van de Belgische be
volking en door vri jwel alle 
polit ieke partijen wordt voor
gestaan. 
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M I U O E N E N 

TE GRABBEL 

En wel te Schaarbeek. In de jong
ste zitting van de Nolse gemeen
teraad deelde FDF-schepen van 
Franse Kuituur mede, dat het 
ministerie van Franse Kuituur en 
de Brussels-Franse Kultuurkom-
misslede kosten zouden betalen 
van de oprichting te Schaarbeek 
van het (Franstalige) teatercen-
trum van Groot-Brussel. Er zijn 
drie ramingen : 45 miljoen, 60 mil
joen en 80 miljoen. Daar tegen
over staat dat de socio-kulturele 
(Nederlandstalige) raad, NESKU-
RA van Schaarbeek op straat 
gezet wordt en dat nota bene de 
Vlaamse gemeenschap van 
Schaarbeek en van gans Brus
sel financieel mee opdraait voor 
dit franstalige prestige-projekt 
(minimum 50 miljoen) én deze bij
drage ziet afgeleid worden van 
de eigen kulturele sektor. 

Tevens rijst de vraag of de schei
dende minister, de PSC-er Van 
Aal nog wel gemachtigd is, der
gelijke verbintenis aan te gaan, 
een verbintenis, die zeker niet 
tot de «lopende zaken» mag 
gerekend worden. 

DE O R G A N I Z A T I E IN 

S A B E N A 

(RVZ) Dat de Vlamingen het 
kind van de rekening zijn in 
Sabena is al lang geweten. Met 
een verfi jnd raffinement zoekt 
men naar «oplossingan > die 
alleen maar de toestand besten
digen. Zo wordt er in verschil len
de diensten gezocht om het kon-
takt te leggen tussen bezetter 
en bezette en dit gebeurt dan via 
de kollaboratie. 

Tussen de top van bepaalde 
diensten en de bazis kan er 
geen kontakt komen, meestal bij 
gebrek aan taalkennis. Uiteraard 
is de top overwegend Franstalig 
en de bazis Nederlandstalig. 

De «Kommandantur» van de 
top doet dan een beroep op een 
« kollaborateur > van de bazis. A l 
le problemen worden dan via 
deze «to lk» of < Dolmetscher» 
bij de top aanhangig gemaakt. 

De « Dolmetscher» gaat naar de 
«Kommandantur» om de «Ver-
ordnung » op te halen en ze over 
te brengen naar de basis. Voorlo
pig is die «Dolmetscher» een 
gewone man uit die bazis, die 
zich vereerd voelt dat hij toe
gang heeft tot de « Kommandan
tur». Praktisch alti jd is die « Dol
metscher» een tweetalige Vla
ming of Brusselaar, die voor zijn 
knechtenrol in het begin niet 
eens supplementair betaald 
wordt, doch het later tot « Feld-
webel» kan brengen en dan een 
hogere gage krijgt. Op die wijze 
bestendigt men het «Herren
vo lk» aan de top en wordt het 
slavendom in leven gehouden. 

De traditionele vakverenigingen 
vinden dit sisteem niet verwerpe
lijk, ze doen in elk geval niets 
tegen. Alleen het volksnationalis-
me komt tegen deze toestand 
van bezetting in het gelid. Het 
kan niet anders. Er zal een werke
lijk Partisanenleger moeten ge
vormd worden om hieraan een 
einde te stellen. Men vraagt zich 
dan ook af waarom de PW So
gers en Bertrands die toestand 
in leven hielden en waarom mi
nister Chabert ook die toestand 
bestendigt. Omdat hij geen 
volksnationalist is ! 

W O O R D E N EN D A D E N 

Te Luik staan de socialist ische 
partij (via interkommunales 
werkgever) en A B W als kat en 
hond tegenover mekaar als ge
volg van de syndikale eis voor 
de werknemers van de gas- en 
elektriciteitssektor, de lonen op 
te trekken tot het loonpeil in de 
privé-sektor. De «Associat ion 
Llégeoise d'Electricité » weigert 
dit omdat bij verhoging de wed
den dan zouden hoger liggen 
dan in de openbare diensten. En 
dat mag in geen geval. De BSP 
verweert zich vooral met te ver
wijzen naarde onontbeerli jke so
lidariteit onder alle sektoren, 
wat echter in het Luikse geval 
neerkomt op de beruchte « Kada-
vergehorsam » of een soort Jo
zef l l-dirigisme. Al met al geen 
reklame voor het kollektivisme, 
zelfs in een verwaterde Luik-so-
cialistische versie. 

H U L D E A A N 
V A N R O M P A E Y 

Te Knokke bracht de Landelijke 
Bedienden Centrale ( L B O hulde 
aan zijn sekretaris-generaal Ka-
rel Van Rompaey, die na dertig 
jaren dienst met pensioen gaat. 
Mede door zijn inzicht is de LBO 
het enige vakverbond met een 
Vlaamsbewuste refleks. Dat mag 
wel even onderstreept worden 
in deze ti jd van kommunautaire 
aktualiteit. 

Zaterdag II. werd in de abdijkerk van Grinnbergen een plechtig jaargetijde opgedragen ter nagedachtenis 
aan twee vooraanstaande Limburgers die verleden jaar in Brabant overleden: mr. Gerard Romsee en mr. 
Thieu Croonenberghs. De herdenking werd door een grote schare Vlaamse vrienden bijgewoond. 
Uit de homilie' van e.p. Van Thillo onthouden wij vooral de oproep om naar de toekomst toe te legen vanuit 
de trouw aan de Vlaamse idealen die de twee herdachten tot de groten van ons volk heeft gemaakt 
Na de plechtigheid had een ontmoeting van familieleden en kennissen plaats in het nabijgelegen Fenikshof. 
(foto STERR). 

(pdb) — «De gastarbeiders 
trekken in dichte drommen 
naar onze stempellokalen. Zij 
profiteren van onze sociale 
voordelen. Zij verpesten Brus
sel Zij zijn er de oorzaak van 
dat onze huizen in waarde ver
minderen. Wij worden ge
dwongen te verhuizen... Het 
importeren van gastarbeiders 
is een hatelijke vorm van mo
derne slavenhandel Het is vol
doende de meeste vreemde
lingen naar hun land van her
komst terug te sturen om on
ze werkloosheid op te los
sen.» 
Zo schrijven een paar lezers 
van «WIJ» in het jaar 1977. 
Hoewel wij Vlamingen van on
ze geschiedenis houden, zo
dat wij er een hele boeken
kast met dure reeksen mee 
kunnen vullen, toch lijken wij 
er niet veel uit te leren. De hier
voor vernoemde argumenten 
zijn op hun minst 400 jaar oud. 
Alleen, toen werden ze ge
bruikt tegen Vlaamse gastar
beiders. 
Onder het Spaanse bewind, 
bezetting of inquizitie, trokken 
tal van Vlamingen en Braban
ders naar Engeland, Duitsland 
en Noord-Nederland. Zij wer
den er aangetrokken en gast-
vnj ontvangen omdat velen on
der hen ambachtelijke be
kwaamheden of handelserva
ringen hadden. M.a.w. omdat 
zij er werk kwamen doen dat 
daar niet gedaan werd. Net 
zoals een woordvoerder van 
het Verbond van Belgische 
Ondernemingen in 1970 tij
dens een radiotoespraak een 
beroep op de buitenlandse ar
beidsmarkt gunstig vond om 
het evenwicht op onze ar
beidsmarkt te herstellen. 
Toen, net als nu, kwamen zij, 
de vreemdelingen, de gastar
beiders. En zij kwamen met 
velen. In 1622 bestond meer 
dan de helft van de bevolking 
van Haarlem uit Zuidneder-
landse vreemdelingen. In Lei

den en Middelburg was dat 
zelfs ongeveer twee derde. In 
Brussel is thans een inwoner 
op vijf een vreemdeling, in Wal
lonië een op acht en in Vlaan
deren een op twintig. 
Maar van integratie bleek ook 
400 jaar geleden geen sprake. 
Het volwaardig burgerschap 
werd onze Vlamingen ont
zegd. Meer zelfs: de vreem
den werden gezien «gelyc 
den hont in de huspott». Er 
ontstonden spanningen. De 
bewoners van Keulen bv. 
klaagden in 1585 bij het stads
bestuur dat door de vreemde
lingen alles zo duur werd en 
dat het vreemde arbeidsvolk 
groot nadeel berokkende aan 
de eigen burgers. Het oordeel 
van sommige Vlaamse bur
gers in 1977 staat hiervoor 
samengevat uit de lezersbrie-
ven van 5 en 12 mei. 

Wi j hebben tal van Vlamingen 
die naar het buitenland uitwij
ken. Vroeger en nu. Over vroe
ger hebben wij het hiervoor al 
gehad. Hoevelen onder ons 
hebben geen (inmiddels verre) 
familie in de Verenigde Sta
ten ? Of in Kanada ? Hoevelen 
zijn er vroeger naar Belgisch 
Kongo getrokken ? En binnen 
ons eigen land: hoeveel Vla
mingen zijn er naar Wallonië 
gaan boeren ? Hoeveel West
vlamingen en Limburgers wer
ken er in Antwerpen, en in 
Brussel ? 

We hebben vreemdelingen 
steeds best kunnen gebrui
ken. In onze mijnen werkten er 
einde 1945, 46.000 Duitse 
krijgsgevangenen. Einde 1949 
hadden wij 77.000 Italianen 
met «speciale» tremen naar 

Gastvrijheid 
voor arbeiders? 

De vraag hier is niet of gastar
beiders taboe zijn, taboe is 
een Polynesisch woord dat 
onschendbaar betekent, maar 
of wij tureluurs zijn. 
Met een paar miljoen trekken 
wij elk jaar naar het buiten
land. Voor toensme, studierei
zen, zakelijke bezoeken, inter
nationale kontakten enz. In dat 
buitenland genieten wij gast
vrijheid. Vaak zo zelfs dat wij 
er terug thuis nog dikwijls 
over praten. 

In Brussel geven wij huisves
ting aan diplomaten uit het bui
tenland. In tal van steden be
vorderen vreemde konsulaten 
onze handel met hun landen. 
Wij nodigen buitenlandse pro
fessoren en artiesten uit. We 
trekken buitenlandse bedrij
ven aan en zijn gastvrij voor 
hun direkties. 

onze mijnen gehaald. Einde 
1971 bestond de helft van 
de mijnwerkers uit vreemde
lingen. Maar steeds meer kon
den wij deze gastarbeiders 
ook gebruiken in de bouw en 
de verwerkende nijverheid. En 
zo kunnen wij thans in ons 
land 835.500 vreemdelingen 
tellen; 456.000 mannen en 
379.500 vrouwen. In 1975 (cij
fers van jongere datum zijn er 
niet) werden in ons land 
16.950 kinderen geboren met 
een vreemde nationaliteit. 
4.224 vreemdelingen stierven 
bij ons. Er kwamen 22.205 
meer vreemdelingen ons land 
binnen, dan er dat jaar uit weg
trokken. 4.941 mensen die wij 
vreemdelingen noemen, zijn 
sedert 1975 ook Belgen 1.504 
ervan zijn nu ook Vlamingen. 
Alle gegevens over de vreem

delingen in ons land in één 
beknopt artikel samenbren-
brengen gaat niet Daarom 
nog enkele veralgemeningen. 
Bijna negen op tien vreemde
lingen in ons land zijn ar
beiders. Op 100 vreemde
lingen ontmoet je zowat 25 Ita
lianen, 8 Spanjaarden en 6 
Marokkanen. 
in loondienst, onder de Belgen 
is niet eens één op zes ar
beider of bediende. Op het 
loon van die gastarbeiders 
wordt evenwel RMZ afge
houden als op ons loon. 
Ons land ontvolkt Ook Vlaan
deren zal over twee jaar begin
nen te ontvolken. Er worden 
niet genoeg kinderen meer ge
boren om onze bevolking in 
stand te houden. Alleen dank
zij de grotere gezinnen van de 
vreemdelingen zal de bevol
king in Vlaanderen nog blijven 
toenemen tot 1990. 
Maar die vreemdelingen heb
ben geen politieke rechten bij 
ons. Als ze iets misdrijven, en 
het oordeel voor hen is veel 
strenger, worden ze uit het 
land gezet Moeten ze de ge
vangenis in, dan verschijnt 
hun misdrijf met vermelding 
van de nationaliteit in de kran
tekoppen. 
W e hebben het nog niet ge
had over de politieke vluchte
lingen, zoals onze Vlamingen 
vanuit het begin. Hoe gastvrij 
zijn wij voor hen ? Voor Oost-
of Westduitsers ? Voor Portu
gezen die na of voor 1974 uit 
hun land wegtrokken? 
Als besluit en als antwoord 
keren wij terug naar één van 
onze Vlaamse voorvaderen
gastarbeider. In 1618 sprak hij 
tot de magistraat van Haar
lem : «Indien sy tot U.E. hier in 
vele landen niet en waeren 
ghekomen, dat ghy ende meer 
andere soe warm in uwen bon
ten tabbaert niet sout ghese-
ten hebben, maer mocht heb
ben met kackhielen gheloo-
pen.' 
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ANZ-voorzitter Valeer Portier op 40ste Zangfeest: 

«Brussel moet zijn handen thuishouden!» 
De media hebben nogal wat veraeeiae Kommeniaar georacni over 
het jongste Zangfeest Er naast kijken kan echter niemand, het Zang
feest is en blijft een gebeurtenis waar men met naast kan. 
Er is het feit dat duizenden bij mekaar komen om te zingen, er is de 
rede van de voorzitter, de jaarlijkse staat van de Vlaamse aangele
genheden Een op peil houden van het Vlaams geweten. 
Het jubilerende ANZ maakte natuurlijk van de gelegenheid gebruik 
om een aantal mensen in de bloemen te zetten. 
Vooreerst de ANZ-voorzit ter zelf die nu reeds 25 jaar het roer in han
den heeft. 
Anton Van Wilderode d icht te : « Naar alle levenden, vandaag verza
meld, gaat oitze dank, — verzinnebeeld in hém, een kwarteeuw lang, 
en langer onze stem trouwe portier van het onhorig Vlaanderen.'» 
In zi)n rede huldigde Portier de eerste voorzitter van het ANZ Karel 
Peeters en « de jarenlange onvermoeibare zanger» Willem De Mey
er. Tevens betrok hij zijn voorganger Herman Wagemans in de hul
de. Portier bracht verder in herinnering wat de bijdrage was van het 
ANZ tot de heropleving van het Vlaams-nationalisme na de oorlog 
en vandaar was het maar een kleine stap om de aktualiteit te benade-

«Het was op een Vlaams-Natio
naal Zangfeest dat voor het eerst 
de eis van federalisme in verband 
met de hervorming van onze 
staatsstruktuur werd gesteld 
Wie twintig jaar geleden federa
list was, was een inciviek, nu 
wordt dat als vanzelfsprekend 
ervaren, maar wij staan nog altijd 
even ver van het federalisme, 
zeker met twee 
Integendeel, het gevaar is groot 
dat Wallonië en Brussel ons een 
federalisme met drie zullen opn 
dnngen, d W J : een negatief federa
lisme waarvan wij alle nadelen, 
alle minorizenng van onze Vlaam
se politieke macht zouden onder
gaan, zonder dat wij zelfbestuur 
of autonomie hebben 
Federalisme gaat veel verder dan 
regionalizenng Het behelst inder
daad voor Vlaanderen o m de 
financiële autonomie 
W I J willen niet langer onze geld

middelen zien toewijzen aan Wal
lonië dat veel meer wenst te 
investeren dan het peil van zijn 
eigen ekonomische aktiviteiten 
toelaat 
Destijds was de slogan aan het 
IJzerfront hier ons bloed, wan
neer ons recht Thans dienen de 
Vlamingen de vraag te stellen 
hier ons geld, wanneer ons 
recht ? » 
Over Brussel zei de voorzitter dat 
het zijn handen moet afhouden 
van Vlaamse mensen, Vlaamse 
grond en Vlaams geld 
Tot slot zei Valeer Portier doe
lend op zijn zilveren voorzitter
schap « W I J hebben steeds ge
poogd om ons Volk te dienen en 
dat zullen wij verder doen, met 
onverminderde moed, met de vas
te wil en met de zekerheid dat 
Vlaanderen zijn eigen lot in han
den zal nemen » 
Regisseur Remi Van Duyn had 
het met onder de markt ook al 

was deze veertigste uitgave tot in 
de puntjes voorbereid Er liep dui
delijk iets mis met een aantal 
zaken Toch kreeg deze verdien
stelijke man op het einde van dit 
zangfeest bloemen voor zijn 
prachtig werk Het was ontroe
rend toen hij tijdens de apoteoze 
de bloemen in de hand tussen de 
honderden ging staan Als een 
van de velen die hadden meege
werkt Het was bij ons weten ook 
het langste zangfeest, van half 
drie tot zes uur i 
Een prachtige verzameling koren. 

knappe dirigenten, een goede Jef 
Burm die de hele Belgische pop
penkast nog maar eens voor 
schut zette Miei Cools, nog 
steeds even geliefd, Tine Balder 
die prachtig het mooie gedicht 
van De Longie voordroeg, llona 
van Brandt die het lied van Nele 
op voortreffelijke wijze ten beste 
gaf Jef Eibers, en de zangers uit 
Frans-Vlaanderen en Nederland, 
het koperensemble van Theo 
Mertens, beiaardier Jo Haazen 
Het was weer allemaal prachtig 
en kleurrijk Een belevenis die het 

Fernand Van Durme dingeert 

buitenland ons ongetwijfeld be-
rrijdt En toch kunnen wij niet nala
ten, de lieve jongens en meisjes 
nogmaals te vragen zich wat in te 
tomen met hun Vlaamse markt in 
en rond het paleis en de venters 
met alles-en-nog-wat wanneer 
het feest bezig is Hoort dat er nu 
echt b i j ' Wij denken van niet 
Al bij al een prachtig Zangfeest 
een zilveren Zangfeest waar je 
graag een zondag in de mei voor 
uittrekt Een Zangfeest waarop 
oud en jong aanwezig waren Een 
band, eén zingend hart ' 

100 jaar Davidsfonds te Dendermonde herdacht 
Dit IS het Davidsfonds van 1877 met 
meer en wij leven niet langer in het 
Dendermonde van toen Het Dender
monde van 1877 heeft de eerste 
wereldoorlog met overleefd het is nu 
een onfns en onwelriekend stadje 
waar enkele mensen en enkele be
wuste groepen pogen te redden wat 
er te redden valt Dat zij daarenboven 
nog slagen in hun opzet zal misschien 
nog het meest henzelf verbazen 
In Dendermonde redt men met enkel 
het verleden het verleden wordt ook 
herdacht maar dan op een wijze die 
volledig eigentijds en tevens toe
komstgericht 18 De jubileumvienng 
van het honderdjange Davidsfonds 
getuigt van een ruime vizie en een gro
te inzet 
De afstammelingen en de geestelijke 
erfgenamen van de stichters van 
1877 waren aanwezig op de opening 
van de driedaagse op het Dender-
monds stadhuis Mevrouw R Hey-
mans-Dompas voorzitter van de ver
eniging schetste in het kort de ge
schiedenis van het Davidsfonds te 
Dendermonde Deze geschiedenis lag 
geexpozeerd in een tentoonstelling 
die met een passend woord geopend 
werd en die achteraf druk werd 
bezocht en besproken 
Het aanwezige publiek dat mengsel 
van Davidsfondsleden hun bestuur 
belangstellenden en de zogeheten 
personaliteiten vertelden wat het Da
vidsfonds geworden is Aanvankelijk 
een vereniging van franssprekende 
burgers ingezetenen van het Dender-
stadje met als leuze 'Godsdienst, 
taal vaderland' Deze leuze is geble
ven de inhoud is veranderd in zeer 
sterke mate Voor de stichters van 
1870 was het « Vaderland » België en 
of die taal nu Nederduits Nederlands 
of Vlaams was zou eerst later wor
den uitgevochten Toch werd in 1877 
de basis gelegd van ons huidig 
Vlaams bewustzijn De afdeling Den
dermonde IS gegroeid tot een strijdba
re Vlaamse vereniging die zich tenvol-
le inzet voor de volksontwikkeling De 

verstandhouding en de samenwer
king tussen leden van diverse politie
ke pluimage is voorbeeldig en werkt 
inspirerend 
Het Colloquium van zaterdag trok 
meer volk dan de inrichters gehoopt 
of verwacht hadden Het formatiebe
raad in het Egmontpaleis, vooral dan 
het luik betreffende de communautai
re vraagstukken, verleende aan dit 
Colloquium een zeer aktuele dimen
sie 
Verschillende sprekers en deelne
mers hadden forfait gegeven om uit
eenlopende redenen De uiteenzetting 
van prof dr L Wils was oerdegelijk 
en gaf op sommige feiten en tenden
sen een nieuwe vizie Volgens hem 
ontstond het Vlaams bewustzijn na 
1830 voornamelijk u,t het Belgisch 

bewustzijn, uit de wil België te verde
digen tegen Frankrijk De Vlaamse 
beweging heeft een volk doen ont
staan, dit in tegenstelling met de ande
re nationale bewegingen in Europa 
die de uitdrukking waren van een 
bestaand histonsch volk Wij hebben 
de aanwezigheid van dr G Provoost 
gemist samen met prof Wils had hij 
ongetwijfeld gezorgd voor een boei
end gesprek Tijdens de namiddagzit
ting kwamen prof Devroede en Jan 
Schodts met opdagen laatstgenoem
de werd dan vervanoen door Mark 
Ratel die het debat na de uiteenzet
ting van prof De Wachter leidde Het 
debat was zoals de rest van de zit
ting, zeer hoogstaand en af en toe 
hoogdravend maar toch degelijk 
De referaten van Jef Deleu en prof 

Heyman vormden een tweeluik, waar
uit WIJ onthouden dat de Nederlandse 
taal- en kulturele eenheid het uitgangs
punt van ons buitenlands kultureel 
beleid dient te zijn Het Europa van 
morgen moet het Europa der volken 
zijn en zal tussen de twee grote blok
ken in de wereld zijn eigen taak heb
ben 
Tijdens de voormiddag had de 78-jari-
ge Flor Grammens tussen de geleer
de referaten door een beeld opgehan
gen gebaseerd op eigen ervaring, 
van de Vlaamse strijd tussen de twee 
wereldoorlogen 
Het derde luik van de vienng op zon
dag was feestelijk en volks Een recep
tie op het stadhuis, een feestmaaltijd 
in de abdij met een bijzonder feestelijke 
rede van nationaal voorzitter Clem 

De Ridder De dag was begonnen 
met een plechtige euchanstievienng, 
de gebedsteksten, de keuze van de 
lezingen, de homilie van Antoon Van 
Wilderode spraken de aanwezigen di-
rekt aan In Vlaanderen viert men 
feest 's morgens naar de kerk, 's mid
dags aan tafel en 's avonds dan komt 
er geen eind aan 
De ingrediënten van het groots en 
gezellig volksfeest waren een overda
dige boekenworp (Conscience leerde 
het volk lezen, het Davidsfonds doet 
het lezen) Willem Vermandere, toneel 
opvoenngen of beter wagenspelen 
een jazzband van Dendermonde met 
naam en faam ver daarbuiten menige 
koele pint en een onuitstaanbare siga
rettenrook 

Tot slot dit was een groots opgezet 
te en geslaagde vienng De orgamza-
tie was voorbeeldig de inzet van 
velen heeft deze driedaagse tot een 
sukses gemaakt Een onvergetelijke 
viering Wij hopen alvast dat de 
feestvreugde ons met laat vergeten 
wat prof De Wachter heeft gezegd 
Met uitzondering van het dekreet op 
de vernederlandsing van het bednjfs-
leven is er sinds 1970 op Vlaams 
jf-bied mets meer gebeurd, geen en-
k Ie eis werd gerealizeerd Wil België 
I iger blijven bestaan dan moet men 
k men tot een werkelijke erkenning 
dn de twee volksgemeenschappen 

Het ruw aanpakken van het unitaire 
B ilgie zal op lange termijn de beste 

lossing zijn Prof De Wachter drukt 
ivm het formatieberaad de vrees uit 
dat men de toekomst van het land 
zou hipotekeren door het standpunt 
aan te nemen « eerst zien wat wij nu 
kunnen doen en dan later een grond
wetsherziening- Volgens hem moe
ten de onderhandelaars denken in 
een perspektief van grondwetsherzie
ning en met in een tweetrapsakkoord 
Alleen al indien dit standpunt tot allen 
kon doordringen zou de viering van 
100 jaar Davidsfonds te Dendermon
de een zinvolle gebeurtenis geweest 
zijn 
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I tal ië: ziek en gevaarlifk 
Italië is niet alleen sinds jaren « de 
zieke man van Europa» met een 
doorhollende inflatie, die zich ook 
drastisch uitwerkt op monetair 
vlak en niet alleen het land waar 
de kommunistische' partij steeds 
intenser het politiek aangezicht 
bepaalt; het is ook het land van 
de ontvoeringen, de bomaan
slagen, de afrekeningen tussen 
politieke tegenstanders, de politie
ke sluipmoorden en sinds gerui
me tijd ook het toneel van bloedi
ge betogingen, waarbij zowel be
togers als politiemensen worden 
neergeschoten. 

Betogen in Italiè is met langer 
meer zoals betogingen elders in 
Europa: de betogers beperken 
zich niet tot het gooien van fles
sen, stenen, huisraad en wat ook 
als projektiel kan dienen, sinds de 
jongste weken wordt nu ook van
uit de betogersmassa's met vuur
wapens op de politie geschoten, 
wat uiteraard de oolitie eveneens 
met vuurwapens doet repliceren. 
Vorig weekend nam het geweld 
in Rome, Milaan, Florence, Bolog
na, Brescia en Napels zulk een uit
breiding dat de pers gewag be
gint te maken van een regelrech
te stadsguerrilla. 

De recente geweldgolven gaan 
uit van uiterst linkse groeperingen 
los van de kommunistische partij, 
die trouwens door trozkisten, mao
ïsten en anarchisten van ver
raad aan het proletariaat wordt 
beschuldigd. De KP zelf is gewel
dig verveeld met deze uitbars
tingen die immers het moeizaam 
opgebouwd imago van de KPI als 
onafhankelijke (van Moskou) par
tij in het gedrang brengen, die 
langs legale weg aan de macht 
wil komen — nu meer dan ooit 
via wat men « het historisch kom-
promis» noemt met de Democra-
zia Italiana — en wenst door te 
gaan als partij van orde, rust en 
sociale vooruitstrevendheid, die 
zelfs de klassenstrijd afzweert 
om toch maar salonfahig te kun
nen zijn. De huidige minderheids
regering (van kristen-demokra-
ten) bestaat slechts bij de gratie 
van KP-leider Berlinguer en zijn 
partij. 

Zolang de KPI de regering ge
doogde kon deze niet vallen. Nu 
wensen de kommunisten een 
stap verder te gaan, niet door 
onmiddellijk in de regering te tre
den, doch deze intrede nu reeds 
aktief en konkreet voor te berei
den. In feite zit de hele Italiaanse 
politiek in het slop, hoofdzakelijk 
door het falen van de centrumpar
tijen (kristen-demokraten en ge
matigde socialisten) die hun ru
zies met kunnen bijleggen, waar
door de politieke stabiliteit zoek 
is, terwijl korruptie en schanda
len het politiek klimaat nog meer 
bederven. Deze centrum-partijen 
zouden zich nochtans het recen
te verleden moeten herinneren. 

nl. toen Mussolini dank zij de 
hopeloze verdeeldheid van de de-
mokratische partij en ahw in een 
luchtledige met het grootste ge
mak de macht kon veroveren en 
de fascistische diktatuur ves
tigen. 

Men heeft herhaaldelijk gepoogd, 
de groeiende onrust toe te schrij
ven aan het Italiaanse neo-fascis-
me. Er werd zelfs herhaaldelijk 
gezwaaid met rechtse samenzwe
ringen en rechtse putschpo
gingen. Het bleek telkens dat de 
meeste «samenzweringen» en 
«komplotten» slechts in de ver
beelding bestonden. De jongste 
ontwikkeling levert de proef op 
de som dat met uiterst rechts (die 
zeker geen kerstekinderen zijn 
en wel van een nieuw fascisme 
dromen) doch uiterst links Italië in 
het geweld wensen mee te sleu
ren tot er een marxistisch regime 
is geïnstalleerd. 

Deze escalatie zou thans toch de 
centrum-partijen moeten doen in
zien dat in Italië de parlementaire 
demokratie konkreet met een link
se machtsverovering bedreigd 
wordt en wel op twee vlakken: 
de legale weg zoals de KPI voor

staat en de weg van het geweld 
zoals de uiterst linkse vleugels of 
scheurbewegingen nastreven. 
Het zou tot de kristen-demokra
ten, socialisten en liberalen moe
ten doordringen, dat het nu met 
de tijd IS om in de grond weinig 
belangrijke partijruzies voort te 
zetten doch veeleer dat ze de 
handen in elkaar moeten slaan, 
om een regering te vormen, die 
beschikt over een parlementaire 
meerderheid en over gezag. Italië 
zou nu best een Mano Sceiba 
kunnen gebruiken, die destijds als 
minister van Binnenlandse Zaken 
orde op zaken stelde. 

Wat ten slotte de verklaringen 
van NATO-leiders betreft, als zou
den ze niet meer bevreesd zijn 
voor een Italiaanse regering waar
in kommunisten zeteien, zijn we 
van mening, dat die verklaringen 
weinig overtuigend klinken. Het 
gezond verstand ziet voor Italië 
maar één oplossing; een koalitie 
van de centrum- en gematigde 
partijen, een soort nationale rege
ring, met uitsluiting van uiterst 
rechts en uiterst links. Maar zul
len de centrum-leiders daartoe 
het inzicht verkrijgen en de moed 
ervoor opbrengen ? 

Van de ene konferentie 
naar de andere 
We beleven momenteel een tijd van de dialoog. Of van de konfronta-
tle, zo men wil, al lijkt ons de klemtoon te liggen op de dialoog. De 
top van Londen " met de zeven rijkste landen en de EG aan een zij
tafeltje — luidde de reeks in. Daarop volgde de jaarlijkse NATO-bij
eenkomst Voor de deur staat de zgn. Noord-Zuid-konferentie, die te 
Parijs haar tweede zittijd zal houden. Waarna Belgrado volgt, als col-
lorarium aan Helsinki, u weet wel de extra-bevestiging van de men
senrechten, welke resoluties en beginselen zo uiteenlopend door de 
verschillende staten geïnterpreteerd worden, dat men zeker niet van 
een sukses kan spreken. Overigens vraagt men zich af, wanneer de 
grote, mindergrote en kleine landen eens een handvest der volkeren 
zullen opstellen, want op dit terrein staan we nog nergens. En noch
tans : een handvest van de rechten van de mens kan eenvoudig niet 
volledig zijn zonder een plechtige erkenning van de volkeren als 
zodanig vooral van de kleine volkeren, of minderheden, die vaak in 
hun volkse identiteit — die toch nauw aansluit bij de mensenrechten 
— onderdrukt worden. 
De bijeenkomsten te Londen ^ 
stonden ook in het teken van pre- p' ^ i ^ , 
sident Carters eerste reis — als f^^ v 
president — naar Europa. Hij ^-^A-
heeft de doorgewinterde Eurofje- ^ 
se politici kennelijk voor zich inge
nomen, vooral na zijn met klem 
betoonde belofte, dat Amerika de 
NATO blijft beschouwen als een 
basis voor verstandhouding met 
en steun aan West-Europa. De 
echo's van dit bezoek waren zo 
krachtig dat ze zelfs in de States 
de belangstelling voor de 
Nixon-tv-uitzendingen naar de 
achtergrond verdrongen. Ook 
Carters zeer vriendschappelijk 
onderhoud met de Syrische presi
dent Assad (een sleutelfiguur in ' 
het MO) verhoogde het klimaat 
van vertrouwen, al verwekte het 
onbehagen in Israël dat in de 
meest bewogen kiesstrijd in zijn 
bestaan gewikkeld was. De tijd 
van de « speciale relaties » tussen 
Amerika en Israël schijnt wel 
degelijk afgesloten te zijn en ver
vangen door een gelijkwaardiger 
verdeling van de «attenties» tus
sen Israël en de Arabische lan
den. Met een Amerikaanse waar
borg voor Israël is deze verdeel
de belangstelling veel bevorder-
lijker voor de vredeskansen in het 
Midden-Oosten dan een eenzijdi
ge bevoorrechting. 
Carters diplomatieke ouverture 
werd aangevuld met de missies 
van vice-president Mondale en 
UNO-ambassadeur Young in het 
steeds woeliger wordende Mid

den- en zuidelijk Afrika, waar het 
Westen voor een zeer belangrij
ke uitdaging staat nl. of Afrika in 
het zog van de Sovjetunie zal 
terechtkomen dan wel verder bij 
het Westen zal aanleunen, op 
voorwaarde van redelijke oplos
singen in Rhodesië en Namibië. 
Ten slotte pleitte Carter voor een 
nieuwe SALT-ronde, d.i. een 
nieuw verdrag tot beperking van 
de strategische bewapening. 
Achttien maanden na de eerste 
Noord-Zuid-konferentie zal het 
Westen einde mei weer rond de 
konferentietafel met de Derde 
Wereld gaan zitten, feitelijk om 

deze achttien maanden af te ron
den en met nieuwe voorstellen 
voor de dag te komen. De initiale 
fout was het buitensfwrig groot 
eisenpakket dat het Westen zo 
zwaar op de maag lag dat er van 
enige inwilliging geen sprake kon 
zijn. Te Londen is «Noord» het 
eens geworden over wat te Parijs 
aan « Zuid » zal aangeboden wor
den. De hulp zal bestaan uit de 
inbreng van 8 miljard dollar in de 
IDA (International Development 
Association) die aan de arme lan
den gratis leningen zal toestaan. 
Een nieuw fonds voor landbouw
ontwikkeling zal een helpende 
hand toesteken, gedeeltelijk met 
de steun van de olielanden. De rij
ke landen zijn bereid, het kapitaal 
van de Wereldbank te verhogen 
om hogere leningen te kunnen 
toestaan. Ook het kapitaal van 
het Internationaal Muntfonds 
(1MB zal verhoogd worden. Ten 
slotte beloven de rijke landen de 
ontwikkelingshulp op te voeren. 
Inzake grondstoffen wordt een 
gemeenschappelijk fonds voor
zien, dat prijsregelend zal ingrij
pen. De arme landen hadden die 
stabilizering ruimer gewenst 
Dank zij de gewijzigde houding 
van Amerika zal het Westen een 
eind tegemoet kunnen komen 
aan de eisen ter zake van de der
de wereld. Via een EG-fonds van 
1 miljard dollar zal de mogelijk
heid geschapen worden om de 
arme landen te helpen in het afbe
talen van hun buitenlandse schul
den. Ten slotte zullen de invoerbe
perkingen voor import vanuit de 
derde wereld versoepeld worden 
op voorwaarde dat de ontwikke
lingslanden meer grondstoffen le
veren en de buitenlandse beleg
gingen beter beschermen. 
Dit plan beantwoordt lang nog 
niet aan een werkelijk doorslagge
vend hulpprogramma. Maar het 
Westen is toch een eind weegs 
tegemoet gekomen aan de desi
derata van de arme landen, veel 
meer in elk geval dan de Oost
bloklanden, die het meestal bij 
beloften of «symbolische geba
ren» houden... (sw) 
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Eindelijk volwaardig milieudepartement? 
Het is ondenkbaar dat de nieuwe regering geen ruime aan
dacht zou schenken aan de milieuproblematiek. Er is de stij
gende bewustwording van de bevolking , er zijn de talloze 
milieuproblemen die aktueel blijven ; er is de voortdurende 
aansporing vanuit de basis, om een algemeen milieubeleid tot 
stand te brengen. 
Naar aanleiding van de regeringsformatie werden verschillen
de voorstellen in die zin geformuleerd. Het Centrum voor 
Natuurbeschermingsedukatie verzocht de formateur met aan
drang om een volwaardig minister voor het leefmilieu op te 
nemen in de regering en verwees naar de voorstellen die het 
Komitee voor het Groen Manifest, .. .zeven jaar geleden deed ! 
Toen hebben alle grote jeugdorganizaties en mandatarissen 
van alle Vlaamse partijen deze voorstellen gesteund. De 
Bond Beter Leefmilieu overhandigde een memorandum voor 
een algemeen milieubeleid aan de formateur. Ook in dit doku-
ment worden de krachtlijnen gehandhaafd van de inzichten 
die de milieuverdedigers nu al tien jaar lang beple i ten: 

1. M I L I E U Z O R G M O E T EEN INTEGREREND DEEL Z I J N V A N 
HET A L G E M E E N BELEID V A N EEN REGERING ; EVEN
W A A R D I G A A N HET E K O N O M I S C H EN S O C I A A L BE
LEID. 

2. ER IS BEHOEFTE A A N EEN TOTALE V IZ IE EN EEN DEGE
LIJKE K O Ö R D I N A T I E T U S S E N DE V E R S C H I L L E N D E BE
T R O K K E N D E P A R T E M E N T E N EN D IENSTEN. 

De formateur zal wel de laatste zijn om dit te ontkennen, ver
mits hij, als premier, geruime tijd ook voogdijminister was van 
de (eerste) staatssekretaris voor leefmilieu. O p grond van de 
opgedane ervaring, en omdat de mens en zijn leefmilieu 
belangrijk zijn, is een regering met een minister voor leefmi
lieu een noodzaak. Tenzij de eis voor een verantwoord milieu
beheer slechts als een (lonende) verkiezingsslogan werd 
gehanteerd.. . wat eens te meer zou neerkomen op manipulatie 
van het kiezerskorps. 

Bevoegdheden ^ 

Het op te richten milieudeparte-
ment strookt met een efficient 
beleid, waarbij versnippering van 
inzet en verspilling van geld wor
den bestreden 

Volgende bevoegdheden komen 
in aanmerking voor overheveling 
naar leefmilieu 
1 Van Openbare Werken de 
met gesplitste top van het Be
stuur van Stedebouw en Ruimtelij
ke Ordening en de Dienst van het 
Groenplan 

2 Van Volksgezondheid de 
Dienst Milieuhinder en het Be
stuur van de Sanitaire Bouwkun
de , 
3 Van Verkeerswezen het Kom-
missariaat-generaal voor Toeris
me 
4 Van Landbouw de met gesplit
ste top van het Bestuur van 
Waters en Bossen, en de nog op 
te richten Dienst voor Natuurbe
houd 
5 Van Ekonomische Zaken het 
Bestuur van het Mijnwezen en 
het Nationaal Instituut voor Ex-
tractiebednjven 
Geregionalizeerde materies zo
als ruimtelijke ordening, stede
bouw, huisvesting, monumenten 
en landschappen, waters en bos
sen, jacht en visvangst en na
tuurbehoud zijn verantwoordelijk
heden die toekomen aan een 
regionaal minister voor leefmilieu 
Bovendien moet een Rijksinsti
tuut voor Milieubeheer, naar Ne
derlands model, worden opge
richt, zoals reeds gevraagd door 
het Komitee voor het Groen Mani
fest op 1 oktober 1970 i 

Rijksinstituut voor 
milieubeheer 

Zulk instituut zou kunnen starten 
met volgend basisprogramma 
1 De studie van de sociale kos
ten veroorzaakt door hinder en 
vervulling, zoals schade aan goe
deren en gezondheid, verlies in 
rendement en arbeidsuren, ge
zondheidszorgen, e d 
2 Het eksperimenteren met me
todes ter bestrijding van vervui
ling en hinder 
3 De studie van de levensvoor
waarden voor de mens in een 
omgeving die meer om mee 

wordt verstedelijkt, geindustnali-
zeerd en vertechmzeerd 
4 De studie van de oorzaken en 
de ontwikkeling van milieubederf, 
zoals vervulling lawaai, eutrofie-
nng (overbemesting) e d 
5 Het onderzoek van alle be
dreigde elementen van de bio
sfeer, zoals landschappen, bio
topen, flora en fauna, e d 
Edukatieprogramma's op grond 
van ekologie en kultuurgeschiede-
nis horen eveneens thuis in een 
algemeen milieubeleid, dat ook op 
de toekomst is gericht De koordi-
natie en de uitwerking van derge
lijke programma's moet worden 
toevertrouwd aan een Instituut 
voor Natuurbeschermingseduka
tie, zoals het I V N in Nederland 

Instituut voor 
Natuurbeschermingseduka
t ie? 

Alleen door een radikale kente
ring in het onderwijs en in het vor
mingswerk kan de komende ge
neratie het nodige inzicht verwer
ven in de vraagstukken van het 
milieubederf, waarvoor zij een op
lossing zal moeten vinden Zulke 
omwenteling is alleen mogelijk via 
een sterke, goed georganizeerde 
kern, die een Instituut voor Na
tuurbeschermingsedukatie zou 
kunnen zijn 
Als basisprogramma wordt voor
gesteld 
1 Eerbied voor de mens aanbren
gen, die zijn persoonlijkheid 
slechts kan ontplooien in harmo
nie met een omgeving, die aange
past IS aan de menselijke schaal 
en de menselijke natuur, 
2 Eerbied aanbrengen voor alle 
vormen van leven, planten en die
ren inbegrepen' 

3 Eerbied aanbrengen voor de 
getuigen van het verleden, waar
van de kennis onontbeerlijk is om 
het heden te begnjpen 

Europese taken 

Nu de milieuproblematiek ook op 
Europees niveau meer en meer 
belang knjgt, moet ons land zich 
ook daar doen gelden Het is de 
taak van de minister voor leefmi
lieu om hierover te waken Dit 
kan door vertegenwoordigers 
van zijn departement af te vaar
digen in de belangrijkste Europe
se en internationale orgamzaties, 
en door een aktieve inbreng op 
dat niveau 

Wat nu ? 

Wat te wensen overlaat is vol
doende bekend De voormalige 
staatssekretaris voor het leefmi
lieu, heeft een grondige analyse 
gewijd aan het milieubeleid in ons 
land Zijn zevenhonderd bladzij
den tellende inventans is een uit
stekend uitgangspunt om de insti
tutionele problemen van het mi
lieubeheer aan te pakken en op 
te lossen 
Waarop wordt er gewacht"? 

Dirk Buyes 

Alle jeugdorganizaties die in 1970 het Komitee voor het Groen Manifest hebben gesteund, rekenen nog steeds op een volwaardig milieudepartement, mijnheer de formateur' 
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De slinger terug? 
Wat denken de mensen ? 
Als je politiek bedrijft, is dat een konstante bekommernis. 
Hoe reageren ze op deze of gene gebeurtenis, hoe bekijken ze de maatrege
len van de bewindvoerders, wijzigen ze daardoor soms hun mening blijvend 
en diepgaand of was hun gebeurlijke reaktie slechts als een lichte rimpeling 
over een onmiddellijk onbeweeglijk watervlak ? 

Wat kan je medemensen bewegen of ontroeren ? Moet je hun verstand aan-
''spreken of eerder hun gevoel ? Hoever reikt hun bewust-zijn van eigen leven, 
van maatschappelijk bestaan ? 

Sta je tegenover een som van individuen, of heb je te maken met een amorfe 
massa waarvan de impulsen Irrationeel zijn ? 

Zovele vragen die je regelmatig overvallen als je in je eigen samenleving men
sen en dingen, het leven bekijkt. 

Hoe je 't ook beschouwt, wat Jan en 
Miet het eerst bezighoudt, is het ver
vullen van de eerste materiële behoef
ten : het loon, de werkzekerheid, wo
nen en komfort, reizen en van het 
leven genieten. Natuurlijk leven zij niet 
van brood alleen, nnaar zonder gevul
de maag — en wat dat ook mag bete
kenen in onze geïndustrializereerde 
samenleving — hebben zij geen oren 
voor onbestemde, in hun ogen irrealls-
tische toekomstperspektieven. Alhoe
wel. . . elk mens blijft verlangen naar 
een « betere » wereld ook in de more
le zin van het woord, maar het mag zo 
weinig persoonlijke offers vragen... 
Daarvoor bestaat een reële angst • 
beperking van de welvaart ten bate 
van het algemeen welzijn ? Als de 
andere ermee begint, akkoord. Maar 
wie begint de vastentijd ? 
In 't licht van het bovenstaande kan je 
vele gedragingen, individuele of kollek-
tieve verklaren. 

De honger, de achteruitgang in de 
handel, dreef de Franse revolutie 
aan ; de opstanden van 1820, 1830, 
1848. tte sociale omwenteling van 

1870 : alle hadden ze de ekonomische 
onvrede, zowei van de burgerij als 
van de gewone lui als ondergrond. 
Gedurende deze periode werden de 
begeleidende ideeën vooruitstreven
der, de bestaande waarden werden 
zonder nadenken afgebroken; waar
voor hoefde je angst te hebben ' Je 
had meestal mets te verliezen en alles 

WIJ ZOEKEN 

ZELFSTANDIGE 

VERTEGENWOORDIGERS 
voor alle Vlaamse Gewesten om ons nieuw 
Vlaams wapenschild te verspreiden. Gelieve 
onmiddellijk uw kandidatuur te stellen met 
vermelding van uw telefoonnummer. 

N.V. VAN BERTHOUT. 

Steenweg op Waver 1097, 1160 Brussel 

te winnen. Nationalisme, socialisme, 
anarchisme, feminisme... vele gedach
ten die de onderstroom vormen van 
een aantal gebeurtenissen vandaag, 
kwamen tot ontstaan en ontwikkeling. 
Terwijl toen ekonomische achteruit
gang de gedachten opengooide, en 
welvaart de mensen in een tevreden 
letargie dompelde, schijnt het of onze 
eigen tijd de evolutie van ideeën 
andersom plaatst. 
Vanaf de jaren twintig veroverden de 
Westeuropeanen toch een bepaalde 
vorm van welstand. De honger, de 
ellende waren voor de grote massa 
overwonnen kwalen. Wanneer dan 
de krisis-van-dertig de illuzies stuk 
slaat, zie je de reaktie: ze geven hun 
vrijheid in de handen van «sterke figii 
ren », die hen zouden verlossen uit d'' 
chaos van de slecht-begrepen demo 
kratie en die «vaders» garandeerden 
de teruggave van de verloren rust en 
weivaart... 

Dat vertrouwen mondde uit — toeval 
of lot ? — in de tweede wereldoorlofj 
De decennia erna gaven een onmii^ 
kenbare welvaartsopbloei, het waren 
de gouden zestiger jaren. 
De welvaart was een konstant geg(> 
ven, en de tiiden waren njp voor d i ' 
vooruitstrevende gedachten. Het is 
geen toeval dat vooral jongeren uit 
begoede kringen zich de weelde kon
den veroorloven tot kritische opmer
kingen over de bestaande samenle
ving. Trouwens, ook in voorbije tijden, 
waren het jonge intellektuelen die aan 
de weg gingen timmeren Nu had je — 
dank zij de demokratizenng van het 
onderwijs — heel wat meer van die 
« angry young men » en zij gooiden de 
deuren van het maatschappij-bewust-
zijn open. 

Milieuzorg, maatschappij-verandering, 
ekonomische omkering, gelijkheid van 
man en vrouw, afbraak van de geves
tigde etische waarden, goed en min
der goed : het borrelde zonder onder
scheid als een steeds hogere geyser. 
De grote massa aanvaardde vele din
gen als gespreksstof, als aktualiteits-
gegeven, als sensatievoer. Ontegen
sprekelijk heeft het streven van de 
vrouwenbeweging bijvoorbeeld vele 
vrouwen, ook uit niet-intellektuele mi
lieus, bewust gemaakt van eigen 
waarde. Sommige dingen veroorzaak
ten een echte mentaliteitswijziging. 
Maar we hadden zoveel te verliezen. 
De ekonomische krisis heeft de men
sen bang gemaakt van geestelijke 
avonturen omdat de materiële waar
den plots zo broos leken en dreigden 
verloren te gaan. De geesten klapten 
als een oester dicht. 
De opmerkelijkste stilstand in de be
weging der gedachten is in de vrou
wenontvoogding te noteren. Vrouwen 
kiezen niet meer voor vrouwen Cde 
vergelijking met de resultaten van 
1970 en 1974 bewijzen dat dit toen 
wél het geval was.) Maar ook op ande
re gebieden is de stilstand in het den
ken duidelijk: alsof iedereen met een 
visademtje wacht op de ander om te 
zien hoe het verder moet. Wel duide
lijk is dat de mensen wèèr hun vertrou
wen in een « sterke » vaderfiguur stel
len Het is het vertrouwen van de twij
fel. 

De slinger sloeg dus terug. 
De klok der tijden kan echter niets of 
niemand tegenhouden : we zijn er om 
het raderwerk in beweging te houden, 
en dan slaat zeker ons uur. 

Huguette De Bleecker 

Socio-kulturele vereniging te Brussel zoekt: 
Vrouwelijke bediende: 
— steno-daktylo 
— begrippen van boekhou

ding 
— liefst enige ervaring in 

het ponsen en het bedie
nen van de telefoon 

Gegadigden worden vriende
lijk verzocht hun kandida
tuur onder de letters BA.S. te 
zenden aan het beheer van 
dit blad. 

Verlciezingskampagnes 
vroeger en nu 

Het geboden overzicht — met overigens zeer weinig kiesmateriaal over die 
Vlaamse Beweging en haar partijpolitieke uitdrukking, afgezien van een affiche 
met de « kop » van Staf Declercq — is een soort visuele historische terugblik. De 
burgerlijke partijen spekuleren op het « geen avonturen », geen risico's nemen, 
terwijl de arbeiderspartijen telkens met zeer konkrete eisen tot lotsverbetering 
voor de dag komen. Dat de Vlaams-Waalse tegenstellingen met als knelpunt 
Brussel eveneens weerspiegeld worden in de vroegere en huidige afficheslagen 
ligt voor de hand. 
De affiche heeft wel enigszins van zijn belang verloren, o.m. door de vertechnize-
ring en commercializering van de kiesstrijd. De vedetten worden aangeprezen 
als een soort margarine, zeep of wat dan ook In deze tentoonstelling zijn echte 
pareltjes van grafiek te zien evenals heftig*? teksten, wier rol thans herleid is tot 
één slagzin. 

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, tel. 02/219.30.70, toestel 1696, 

(advertentie) 
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ANTWERPEN 

Het schandaal in het Sport
en Kultuurcentrum te Deurne 
ledereen herinnert zich nog wel het 
doorbreken van de BSP-meerder-
heid te Deurne Het kostte twee 
BSP-mensen hun dikbetaalde < bij
verdienste », het schepenambt dat 
ze al jaren kumuleren met hun be
roepsinkomen 
De vzw Sport- en Kultuurcentra (op
gericht door de vroegere BSP-meer-
derheid) is voor zulke situatie een 
prima dekmantel, zo kon VU-raads-
lid Staf Hereygers bij een raadszit
ting aan het licht brengen 
Inderdaad, de twee ex-schepenen 
werden in dienst genomen door deze 
vzw, voor een halve dagtaak met een 
netto wedde van maar liefst 20 000 fr 
per maand 
Staf Hereygers stelde zich volgende 
vragen 
Terwijl het personeel van de vzw zich 
tot het uiterste inspant om de perso
neelsbezetting te beperken , was de
ze personeelsuitbreiding noodzake
lijk? 
Wat IS de taak van de ex-schepenen 
en door wie werd deze taak vroeger 
waargenomen ' 
Welke kandidatuurstelling was er ' 
Kan de vzw de financiële last dra
g e n ' 
Hereygers poneerde volgende stel
ling De totaal overbodige funkties 
worden vergoed aan een tarief waar
voor anderen een volledige dagtaak 
dienen te presteren, ze hebben daar
enboven nooit bestaan tot nu i De 
wijze van indienstneming, in voordeel 
van hen die behoren tot een politieke 
meerderheid, getuigt van gebrek aan 
politieke deontologie De taakomschrij
ving IS (bewusü vaag gehouden, to
taal onkontroleerbaar en zonder eni
ge regelmaat 

VU-raadslid Staf Hereygers 
klaagt aan! 
Hereygers verwijt de BSP de twee 
ex-kollega's een financiële kompensa-
tie te geven voor het verlies van het 

Het IS de bedoeling om verschillen
de weken een artikeltje te schnj-
ven in « Wij» over de Boechoutse 
mandatarissen Als eerste in het 
njtje gingen we naar de Welvaart
straat nr 36 
-Huize Tijl» zie je al van ver, er 
hangen altijd affiches voor het 
raam van onze nieuwe schepen 
«Ja, w/e had dat kunnen denken, 
Frans Schyvens, schepen van zijn 
eigen Boechout', lacht de 48-jan-
ge leraar Nederlands van het Sint-
Gabnelinstituut 
Als lijstduwer mét de gemeente
raadsverkiezingen had hij hele
maal met de bedoeling om een 
|X)litiek mandaat te gaan uitoefe
nen, wel om Vlaanderen te dienen 

in Boechout zit 
«ne Scliyvens» 
in het l(oilege 

Want hij blijft de idealist hij blijft 
de hevige Vlaming van zijn jeugd
jaren, samen met Vik Anciaux op 
de planken, samen met Vik An
ciaux op vergadenngen, in de lei
ding op betogingen ja, en nu 
terug samen in de Vereniging van 
Vlaamse Mandatarissen 
Als vader van vier kinderen en 
thuis in het onderwijs, kreeg hij de 
plaats in het kollege als schepen 
van Onderwijs en Kuituur hij ver
klapt ons reeds dat er een grote 
elf juli-vienng is gepland 
Hij is niet de man met de gekende 
- tandpasta-glimlach» maar wel 
de werker achter de schermen, 
een man die altijd iets fijns weet te 
vertellen, iemand die je altijd terug 
blij maakt en een entoesiast 
spreker een man met het hart 
op de juiste plaats 

politieke spel en wat voor kompensa-
tie' En dat voor een partij die beweert 
zich in te zetten voor de arbeider, de 
kiezer die met zoveel verdient als zij 
met hun HALVE dagtaak i 
HIJ verweet de CVP op haar beurt 
het gebrek aan politieke moraal zij 
leende zich tot echte « smeerlapperij», 
tevens een bewijs van haar stropoi> 

pen-funktie in de nieuwe meerderheid 
De Volksunie wil dit schandaal in het 
daglicht brengen en zal zich blijven 
verzetten tegen dergelijke uitingen 
van machtsmisbruik 

Antwoord van burgemeester Dequee-
cker deze stof hoort met in de 
gemeenteraad 

Ranst-Broecliem-Embiem-Oeiegem telt stemmen 

De Volksunie van deze vier samenge
voegde gemeenten heeft met de jong
ste parlementsverkiezingen zeer goe
de resultaten behaald en is nu de 
tweede sterkste partij in onze ge

meente Jules De Cuyper, onze lijst
trekker op de VU-lijst voor de provin
cie werd met 2730 (778 meer dan in 
1974) herkozen Gerda De Nijs-Ley-
sen deed het voor de 1 e maal op de 

ANTWERPEN (STAD) 

Gemeenteraadsleden voor dienstbe
toon gelieve telefonisch afspraak te 
maken Bergers 33 91 65, De Bouvre 
190257, De Bruyne 192578, De 
Ryck Gerda 359409, Viaene Anita 
3715 37, De üe 68 66 59 Voor kontak
ten met de advokaten-gemeente-
raadsleden Wagemans, Stefanie-
straat 14, en Hugo Schiltz, p/a. Te 
Osuwelaerlei 134, Deurne 

Dienstbetoon telkens op maandag 
op het sekretanaat in de Wetstraat 
12, van 16 tot 19 u door volksver
tegenwoordiger Andre De Beul, bijge
staan door prov raadslid mevr Mon-
seur Tel sekret 368465 

Bouwmaatschappijen voor alle inlich
tingen betreffende «Huisvesting», J 
Van de Pas, tel 421720, de «Goede 
Woning-, Henmssen L, tel 360693 
en bij «Onze Woning-, Teysen Mar
cel, tel 68 63 64 Onze andere kommis-
sanssen zijn voor Waterwerken 
Viaene Anita, tel 371537, voor Imea, 
De Bouvre Ray, tel 190257, voor 
IGAO (Gas), Willockx, tel 37,2270 

WJO kontaktadres Enka De Motte, 
tel 422684 

OCMW onze afgevaardigden De 
Laet Fr, tel 339790 en De Boel L 
386692 

13e plaats voor de kamer prachtig 
met 375 stemmen 
Hartelijk proficiat aan beide kandida
ten die ook in deze verkiezingsstrijd 
hebben kunnen rekenen op de goede 
samenwerking van de afdelingen van 
onze 4 fusiegemeenten In de deelge
meente Broechem behaalden wij 
44 % voor de provincie (CVP 41 %) 
Ranst heeft met haar trouwe kiezers 
over gans de lijn gezorgd voor 30 % 
In Emblem, waar de vroegere burge
meester een PVV'er was, behaalde 
de VU 19,5 % (PVV 9,6 %) en Oele-
gem, de burcht van de kasteelheren 
o a PVV-graaf De Bergeyck, zorgde 
voor een verrassing met 20,8 % voor 
de Volksunie, de PVV bekwam 
slechts 64 % Deze resultaten zijn 
bemoedigend voor onze militanten die 
met de nodige kracht en energie ver
der zullen strijden v L 

KAPELLEN 

DIKSMUIDE 
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 
met 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 642546 

ANTWERPEN (ARR.) 

VVM-DI 
De op 9 maart ingezette kursus 
WM-Dosfelinst te Wommelgem 
werd onderbroken wegens de parle
mentsverkiezingen Op 11 mei werd 
deze kursus verder gezet met een 
avond die als onderwerp had .« Ont
dek je gemeente > De inleiding werd 
gehouden door HuQo (Doveliers, arr 
bestuurslid 
Op 1 jum komt dan de derde avond 
aan de beurt mei als onderwerp « De 
gemeente, basis van onze plaatselij
ke demokratie - Als inleider zullen wij 
een beroep doen op Jaak Giabnels uit 
Bree 
Wij eindigen onze reeks op 22 juni 
met een avond die gegeven wordt 
door Staf Hereygers gemeenteraads
lid en arr penningmeester Het onder
werp « De gemeente betaalt en ont
vangt-
Deze avonden staan open voor alle 
mandatarissen van de oostelijke afde
lingen uit ons arrondissement Het 
spreekt vanzelf dat ook de plaatsver
vangers en bestuursleden deze 
avonden mogen volgen De avonden 
worden begeleid door een stafmede
werker van het Dosfelinstituut 

22 MOL Namiddagwandeling naar het natuurreservaat « De Tik-
kelbroeken » Samenkomst om 13 uur aan de kerk te Mol-Donk 
De wandeling wordt geleid door de h Daemen, konservator 
van de Tikkelbroeken en de h Van Hoof, schepen van Kuituur 
en Natuurbehoud Knapzak, laarzen en verrekijker met verge
ten Organizatie FVV 

VU-VLAGGEN 
«Vlaggen met officieel VU-embleem, 
formaat O 75 x 0,75 m, geborduurd te 
bekomen VU-sekretariaat Wetstraat 
12, Antwerpen of door overschrijving 
op rek nr 412-3010691-83 Pnjs 500 
f r -

TREKKING STEUNKAARTEN 
Prijzen te bekomen bij Paul Thys, 
Borsbeekstraat 95, Borgerhout 2e 
verdieping 's Avonds, met in de week
ends De trekking werd uit de verkoch
te nummers gedaan, na het verwijde
ren van de met-verkochte nummers 
1803 1565 
0488 1417 
1180 1234 
1002 0244 
1911 0301 
1947 1018 
1905 1693 
0822 0995 
1452 1067 
0758 0294 

1650 1592 
0829 1225 
1040 0712 
1042 0756 
0898 1030 
1745 1748 
0157 1017 
0234 1313 
1142 1810 
1598 1302 

0741 15881192 
0407 0720 1183 
1449 0927 0892 
1456 0663 1577 
0693 1126 0704 
0032 1737 0008 
0454 1963 0255 
0866 1048 0408 
0385 1277 0926 
0992 1127 1481 

BERCHEM 

DIENSTBETOON 
Dr H Goemans staat iedereen te 
woord, die problemen heeft van wel
ke aard ook, elke maandag van 14 tot 
16 uur De zitdag is ten huize. Grote 
Steenweg 86, 2600 Berchem Op 
afspraaK kan ook, maar dan liefst tele
fonisch aanvragen op het nummer 
390230 
Onze gemeenteraadsleden en leden 
van het OCMW houden om beurten 
zitdag op het sekretanaat Van Marse-
nillestraat 29, 2600 Berchem en dit 
ook iedere maandag, maar dan van 
19u 30 tot 21 11 30 
Voor de maand mei is nog voorzien 
de 23e Piet Vanhove, gemeente
raadslid 
Ook voor dienstbetoon van onze 
gemeentemandatarissen kan men af
spreken op het nummer 392554 van 
het sekretanaat 

VLAAMSE 
AUTOZOEKTOCHT VAN 
VUVA-LIER 

Zondag 5 juni '77 een zoektocht door 
de Kempen Vertrek cafe Breughel, 
Grote Markt Lier, tussen 13 u 30 en 
14 uur Afstand ± 50 km 
Inschnjvingsgeld tot 2 juni 77 150 fr 
of aan de start 200 fr Meer inschrijvin
gen p>er wagen toegelaten 
Pnjsuitdeling in de zaal van cafe 
Breughel omstreeks 20 uur Iedereen 
15 welkom 
Schnjf onmiddellijk in bij Erna Alaers, 
Kesselsesteenweg 15, Lier, tel 
802491 

CVP-intimidatie 
in OCMW-Zoersel 
De Zoerselse O C M W bestaat uit 
7 CVP-leden en 2 VU-leden Bij 
verkiezing van de voorzitter liep 
er vtfat mts De CVP-leiding had 
immers Vanderwallen aangeduid 
voor deze funktie De eerste 
stemronde eindigde onbeslist 4 
tegen 4 en eén onthouding Met
een paniek bij de CVP Tijdens 
een schorsing van 50 mm riepen 
de inderhaast bijgehaalde CVP-
bonzen, Wivina de Meester op 
kop, hun schaapkens tot de orde 
Een CVP-schaapke kroop bij de 
tweede stemronde terug naar 
zijn stal Niet moeilijk op Wivina's 
bevel moesten de stembrieven 
minstens eén minuut goed zicht
baar blijven openliggen en o 
weé de verraders Vanzelfspre
kend legde de V U klacht neer bij 
de goeverneur tegen deze CVP-
intimidatie en flagrante schending 
van het stemgeheim 
Pikant detail de klacht werd on
dertekend door 5 van de 9 leden 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool Begij-
nenvest 99 Antw 
Tel 336058 en 4505,31. 

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

EKEREN 

LEEUWEVLAGGEN 
'Personen, die een leeuwevlag wen
sen aan te schaffen, gelieven zich in 
verbinding te stellen met het VU-se-
kretanaat Geestenspoor 72 Ekeren 
Tel 41 0441 
IJZERBEDEVAART 
Zal |}laatshebben op zondag 3 juli e k 
te Diksmuide öm 11 u (Selieve deze 
datum vnj te houden 
RAAD 

Het kollege van burgemeester en 
schepf^nen van de gemeente Ekeren 
brengt ter kennis dat de eerstvolgen
de zitting van de gemeenteraad zal 
plaatshebben op donderdag 26 mei 
1977 om 20 u in de gewone zittings
zaal, ten gemeentehuize. Kasteel Velt-
wijck 

Nieuw boek over Ward Hermans 
Naar aanleiding van de tachtigste ver
jaardag van Ward Hermans ver
schijnt binnenkort de eerste biografi
sche benadenng van deze zeer spran
kelende persoonlijkheid van de 
Vlaams-nationalistische rebel, agita
tor, frontsoldaat houthakker, journa
list kollaborateur en dichter, geschre
ven door dr Guido Provoost Jaren
lang bestudeerde hij het bewogen 
leven van Ward Hermans 
Opzet van dit boek is een eerste bio
grafische benadenng te betrachten 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

J O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

van een man die in de frontgrachten 
van de IJzer tot een keiharde Vlaams-
nationalist werd gemaakt en zijn le
ven lang, tot de bedelzak toe, onge
broken opkwam en opkomt voor de 
politieke ontvoogding van Vlaande
ren 
In dit boek worden de vele penoden 
en facetten van het ongemeen veelzij
dige politieke leven van Ward Her
mans belicht zijn jeugd te Turnhout 
zijn front- en houthakkerspenode, zijn 
joernalistieke bedrijvigheid, zijn bewo
gen pariementaire loopbaan, zijn pro
pagandistische aktiviteit zijn vinnige 
en efficiënte aktie voor -Los van 
Frankrijk », zijn extreme politieke kolla-
boratie tijdens de Tweede Wereldoor
log, zijn processen, zijn tien jaar ge
vangenis en ten slotte zijn letterkundi
ge produktie 
Belangstellenden hiervoor kunnen 
van/iu reeds inschnjven op het redak-
tiesekretariaat van de Rockox-Uitga-
ven, Edegemsestraat 215 te 2510 
Mortsel Pnjs 250 fr 
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BRABANT 
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Tijdens de kermisdagen te Grimbergen werden de « baksteenspaarpotten » voorgesteld (en verkocht!) die in 
september-oktober a.s., onder de slogan « bouw een steentje mee », deur-aan-deur over heel Grimbergen zul
len verkocho worden. Om dan even voor Pasen 78 — hopelijk goed gevuld — terug opgehaald te worden. 
Ook werden de SMAK-zelfklevers verkocht en informatie over het projekt « Eigen Thuis » vzw. verspreid. 
Een vorige aktie was de Benefiet-avond van 24 april jl. met de groepen Cassiopeia, Condors, Jammerhout en 
Spinnet. Nog andere akties en aktiviteiten worden gepland. CRR/foto STERR) 

VU-Overijse dankt 
De pozitieve weerklank die de 
«zaak Overijse» in het Vlaamse 
land teweegbracht mag hopelijk 
de start zijn naar een definitieve 
afrekening met de brutale inmen
ging van de franstaligen in aange
legenheden van Vlaamse ge
meenten. Nochtans mogen we 
ons geen begoochelingen maken 
want de franstaligen zullen nu 
meer dan ooit er alles op zetten 
om toch hun slag thuis te halen. 
Daarom is eendracht een plicht 
voor alle Vlamingen in 't bedreig
de gebied om de tijd te overbrug
gen die ons nog scheidt van de 
splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde, de 
Provincie Vlaams-Brabant en een 
tweeledig federalisme. 
Te Overijse was de Volksunie de 
enige en eerste partij die de 

beslissingen van de burgemees
ter openlijk steunde en als het 
ware op straat het harde werk 
verrichtte om daadwerkelijk de 
franstaligen buiten te houden. De 
laatste week voor de verkiezin
gen werd zelfs een wacht georga-
nizeerd om simbolisch aan te 
tonen dat te Overijse de Vlamin
gen baas zijn in eigen huis. Spon
taan nam de bevolking eraan 
deel. Ook bleef onze oproep tot 
het Vlaamse land niet onbeant
woord. Dag na dag kon Overijse 
rekenen op groepen uit verschil
lende Vlaamse steden die verster
king leverden en zonder wier 
hulp we het nooit tot een goed 
einde hadden kunnen brengen. In 
dit verband brengt het Volksunie-
bestuur Overijse hulde aan 
alle georganizeerde en niet-geor-

De waarheid over Overijse 
Door De Vlaamse pers werden de burgemeester van Overijse en 
zijn schepenkollege uitgeroepen als dé helden van het ogenblik. Niets 
is minder waar, nu de gemoederen (voorlopig) bedaard zijn is het 
toch goed de feiten nog even op een njtje te zetten vooral voor men
sen die de plaatselijke toestand niet zo best kennen. 
1. Voor 10 oktober werd door burgemeester of kollege geen politiebe-
sluit genomen om Franstaligen in te tomen bij hun plaktochten. 
Integendeel: gemeentewerklieden hebben dagenlang Franstalige pro
paganda tegen de gemeentelijke borden geplakt I Burgemeester en 
kollege hebben mee propaganda gevoerd waardoor er nu negen 
franskiljons in de gemeenteraad zetelen. 
i. Zoals in het parlement, heeft de V U in de oppositie druk kunnen uit
oefenen op de meerderheid; zaten er nu geen 3 VU-mandatarissen 
in de gemeenteraad, burgemeester Brankaer had nooit dit politiebe-
sluit get rof fen ' 
3. Wat men ook nergens leest: alle initiatieven die genomen werden 
tijdens de woelige periode te Overijse, gingen uit van de Volksunie ! 
Betogingen, tegenbetogingen, perskonferentie, wacht- en bescher-
mingsposten, e.d.: alles van en door de VU. 
4. En wie is de schuld van de gevaarlijke toestand te Overijse ? is het 
niet diezelfde CVP die tot nu toe zoveel mogelijk Franstaligen heeft 
aangetrokken, die alle mogelijke faciliteiten op het gemeentehuis toe
stond, die veelvuldig de taalwetten zelf heeft overtreden, die het 
Vlaamse karakter van Overijse verknoeid én verkocht heeft? Ant
woord maar gerust ja I 
5. Diezelfde <• Vlaamse held » voerde in 1970 zelf nog tweetalige ver
kiezingspropaganda, met het Frans op kop I Of kent U het niet van 
de vos die de passie preekt ? 
6. In dat kollege zit ook de PVV. Diezelfde PVV die voor 17 april in 
haar propaganda te Overijse nog schreef: «Renforcez Ie PVV. 
Votez...» Voor de Vlaamse pers zijn dat de helden... 

Dirk HIers, 
VU-raadsl id Overi jse 

ganizeerde Vlamingen die dagen
lang in de bres stonden. Al deze 
mensen hebben belangeloos, 
zeer gedisciplineerd en in overleg 
slechts de Vlaamse zaak ge
diend. De aktie op de straat was 
noodzakelijk om de situatie de 
baas te blijven. Dank zij deze 
steun kon het schepenkollege 
stand houden en werd deze zaak 
geaktualizeerd tot ver buiten de 
landsgrenzen. Wij blijven rekenen 
op al deze mensen en de solidari
teit uit Vlaanderen om zelf en als 
het moet op straat onze grensge
bieden metterdaad te beveiligen. 

Marcel De Broyer, 
VU raadslid Overijse. 

OVERIJSE 

ALGEMEEN VLAAMS 
ZIEKENFONDS 
Nog steeds breidt het aantal leden 
gevoelig uit. Toch zijn er nog heel wat 
VU-leden die hun zuur verdiende cen
ten naar de tegenstrevers van de V U 
dragen door aangesloten te blijven bij 
een olitiek ziekenfonds Ckristelijk, libe
raal of socialistisch). Neem eindelijk 
een verantwoord besluit en sluit aan 
bij een Vlaams ziekenfonds; veilig, 
goedkoop én Vlaams. 
Uitgebreide lijst der zitdagen : 

,• Cent rum: Heuvelstraat 40 - Vlaams 
Sociaal Centrum: elke donderdag tus
sen 9 en 11 u. 3 0 ; tweede dinsdag tus
sen 19 u. 30 en 20 u. 30. 
Jezus-Eik: Brusselsesteenweg 669: 
eerste donderdag tussen 19 u. 30 en 
20 u. 30. 

Maleizen : Langeweg 3 4 : tweede en 
laatste zaterdag tussen 10 en 12 u. 
Eizer: Café bij Desees: laatste zater
dag tussen 20 en 21 u. 
Buiten deze dagen en uren kunt u 
steeds terecht bij onze afgevaardig
den Annie en Dirk Hiers-Ericx, Lange
weg 34 tel. 653.91.62. Doe het NU. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Voor de maand mei gaat het sociaal 
dienstbetoon door te Terlanen op 
maandag 23 mei, vanaf 20 u. in Café 
Bij den Boer, A. Michielsplein. Bouw
problemen, belastingaangifte, ziekte
verzekering, gemeentelijke proble
men, voor dit alles kunnen wij u hel
pen. 
Federatieschepen en gemeenteraads
lid Marcel De Broyer zal er aanwezig 
zijn, samen met de twee andere 
gemeenteraadsleden Mil Dewaet en 
Dirk Hiers. 

MEI 
21 

27 

27 

SCHEPDAAL : Bal van volksvertegenwoordiger Jef Valkeniers 
in feestzaal Select Eerste dans om 21 u. Inkom 60 fr. (voor^/er-
koop), zaal: 80 f r 

BRUSSEL (Arr.): Arrondissementsraad om 20 uur stipt in de 
Dynastiezaal: A van het Kongresgebouw, Kunstberg (Centraal 
Station) Ingang langs bronzen poort, in de tuin, naast stand
beeld van Kon. Albert. 

BRUSSEL (Agglomerat ie) : VUJO 1« Grote T-dansant om 20 
uur in Waltrakelder. Inkom: 60 f r Voorverkoop: 50 f r 

De sociaal-kulturele raad 
van Laken (Brussel) werft 
een sociaal-kultureel 
werk(st)er aan 
om in funktie te treden rond 1 juli 1977. 
Voorwaarden: 
— behoren tot de Nederlandstalige 

kultuurgemeenschap 
— getuigschrift van goed zedelijk ge

drag kunnen voorleggen 
— burgerlijke en politieke rechten ge

nieten en voldaan hebben aan mili-
tieverplichtingen 

— tenminste 21 jaar oud zijn 
— in het bezit zijn van een diploma 

van maatschappelijk assistent(e), 
bij voorkeur specialisatie sociaal-

kultureel werk, of van een diploma 
van een daarmee vergelijkbare op
leiding in een post-secundair oplei
dingsinstituut of gedurende vijf jaar 
een grondige ervaring hebben op
gedaan in het sociaal-kultureel 
werk 

— vertrouwd zijn met de problema
tiek van de Brusselse situatie. 

Barema: RANG 22. 
Sollicitaties met curriculum vitae en 
eventueel afschrift van bekomen diplo
ma's worden ingewacht vóór 15 juni bij 
S.K-R.-Laken, Mevr. Ria Sweron, Duys-
burgstraat 60, bus 12, 1020 Brussel. 
Opm.: afstuderende maatschappelijk 
assistenten kunnen ook hun sollicita
tie indienen. 

Zaterdag gaat VUJO 
op verkenningstocht in Brussel 
Werkp lan : 
Tussen 9 u. en 9 u. 15: verzameling 
aan Leuven-Station, vertrek 9 u. 27 
(trein). 

Par lementsgebouw: 
10 u. bezoek o.l.v. Willy Kuijpers en 
Johan Artois. 
Fi lm: «Onze instellingen»; kjezoek; 
diskussie. 

Barr lkadenplein: 
12 u. 30 nationaal VU-sekretariaat, 
bezoek o.l v. Karel Van Reeth, VUJO-
stafmedewerker. 
Ontvangst eten (bokes meebrengen 
graag), bezoek. 

Noordkwar t ier : 
Probleem: verkrotting o.l.v. Pol 
Steels; nieuwbouw World Trade Cen
ter ; gastarbeiders. 
Diskussie. 
Terug in Leuven; ± 17 u. 
Denk er aan : onkosten: ongeveer 70 
f r 
Inschrijven, zo vlug mogelijk b i j : 
Polly Raskin, 016/56.61.00 ('s avonds) 
Johan en Denise Artois, Van Bla-
delstr. 35, Herent 
Vital Geeraerts (Leuvense) 016/ 
44.56.50. 
Elke VUJO'er en VU'er is voor deze 
tocht zeer we lkom! I! 

VUJO-Leuven (arr.) op 
vredestocht naar Diksmuide 
VRIJDAG 1 JULI 

Vertrek Leuven, Oude Mark t per 
fiets op vrijdagnamiddag 1 juli '77 om 
15 u. 
Meebrengen: slaapzak, fietsherstel-
lingsmateriaal, pers. gerief (dit mate -
lingsmateriaal, pers. gerief (dit mate
riaal reist mee met de auto van het 
Reisweg: Leuven - Kortenberg - Brus
sel (ring) - Aalst - Wetteren - Merelbe-
ke, alwaar aankomst voorzien is rond 
22 u. - onderweg pick-nick (voedsel
pakket niet vergeten I). In Merelbeke 
of Gent overnachting in school na 
een warme kop soep! 
Noo t : Leuven-Merelbeke: zowat 80 
km. 

ZATERDAG 2 JULI 

Ontbijt om 9 u. - vorming om 10 u. 
+ aankomst Gentse delegatie VUJO-
'ers (de vredestocht is een initiatief 
van VUJO arr. Gent en VUJO arr 
Leuven), gesprek rond tema's pacifis
me, zelfbestuur en amnestie -I- licht
beelden (W. Kuijpers), middagmaal 
om 12 u. 
Reisweg: vertrek Gent om 14 u. -
Deinze - Tielt - Lichtervelde - Diksmui
de (aankomst omstreeks 21 u.) - goed 
maal + overnachting in kollege. 

Z O N D A G 3 JULI 

Ontbijt om 9 u. Aktie VUJO-standen. 
IJzerbedevaart: 11-13 u. Middagmaal. 
Vorming : 14 u. 30 bezoek aan de 
crypte en de toren. Vertrek per trein 
vanuit Diksmuide (fiets op trein) 

finnBCUoun 

(16u. 13: vertrek - 1 8 u . 4 0 : aan
komst Leuven). 
Inschrijvingen: enkel door strook op 
keerzijde in te vullen en op te sturen 
naar Johan Artois, Van Bladelstraat 
35, 3020 Herent Afsluitdatum: 20 juni 
1977. 
Onkosten: trein, overnachting en 
eten, verzekering : zowat 500 f r Voor 
de aktie VUJO-standen wordt de 
medewerking van een 10-tal van de 
inschrijvers gevraagd om mee kle
vers te verkopen : bij goede verkoop 
is al het eten -I- overnachting voor de 
ganse delegatie van ons arrondisse
ment gratis. 
Eerst betalen als je na je inschrijving 
bericht ontvangen hebt Personen die 
niet op 1 juli om 15 u. mee kunnen ver
trekken, leveren hun fiets binnen bij 
Johan Artois, ten laatste op 2 juli vóór 
9 u. 's morgens. De fietsen worden 
dan per auto naar Gent gebracht 
Men kan dan zelf hetzij de vrijdag
avond hetzij de (vroege) zaterdagmor
gen naar Gent treinen, met aankomst 
op 2 juli om 10 u. W e halen je aan het 
station ginds wel a f 

W e denken ook nog aan het uitdelen 
van strooibriefjes aan de grote Leu
vense scholen, en wat de propaganda 
aangaat zijn ook affiches binnen kor
te tijd verkrijgbaar 

Elke VU'er en VUJO'er is welkom, 
maar ook sympatizanten, vrienden en 
vriendinnen kunnen zeker bij de fiets-
karavaan aansluiten! 

Vlaams Restaurant Leopold III 
Oostdulnkerke-Bad 
Met kamer en ontbijt 
Eigenaar-uitbater Frans De Doncker 
Tel 058/51.14.18 
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VU te Diest uit gemeentelijke 
adviesraden geweerd 

Halle met W M en Dl op kursus 

Tijdens de polit ieke windsti l te die zich op dit ogenblik van ons dierbaar 
vaderland heeft meester gemaakt wil de Volksunie m nieuw Diest toch even 
de aandacht vragen voor een polit iek feit, dat zich dezer dagen binnen de 
grenzen van de oranjestad en haar deelgemeenten afspeel t 

Terwij l de P W o l v de huidige burgemeester t i jdens de verkiezingsperiode 
dure druksels verspreidde waarin de verdraagzaamheid werd bezongen en 
waarbij inspraak kwist ig werd gehanteerd als kiesvoer aarzelt deze parti j 
niet haar kiesbeloften vandaag de dag vl iegensvlug m de ijskast te bergen 

Na de verkiezingen maakte Vanau 
denhove samen met oud burgemees 
ter en thans in de oppositie zetelende 
CVP er Gluckers een rondnt door 
heen de deelgemeenten waarbij tel 
kens de oude gemeentebesturen wer 
den samengeroepen Bedoeling w/as 
deze gemeenteraden te laten voortbe 
staan als adviesraden Het was een 
gemakkelijke oplossing In sommige 
gemeenten echter dienden vlug enke
le partijmannetjes bijgecreeerd te wor 
den wat gebeurde en zo kwamen 

VUJO IN KRAAINEM EN 

WEZEMBEEK-OPPEM 
Samen zijn deze 2 randgemeenten 
met faciliteiten er in geslaagd een 15-
tal entoesiaste jongeren bijeen te 
brengen die overgingen tot de stich
ting van een VUJO-afdeling Allerlei 
akties werden reeds gepland zowel 
op arrondissementeel als op plaatse
lijk vlak 
Geïnteresseerden nemen kontakt op 
met J Vleminckx Heldenlaan 54 1770 
Wezembeek-Oppem (02/731 11 03) 

enkele PVVers terecht in adviesra
den zonder dat zij ooit het vroegere 
gemeentehuis van binnen hadden ge
zien 
Het spreekt vanzelf dat de V U die 
9 % van de stemmen in nieuw Diest 
vertegenwoordigt eiste dat ook de 
volksnationale strekking aan bod zou 
komen in iedere gemeente Het huidi 
ge schepenkollege besliste dan het 
advies te vragen van de adviesraden 
( o e f l i l ) en nam zogezegd een af 
wachtende houding aan Wat er zich 
dan achter de schermen heeft afge
speeld kan best afgeschilderd wor 
den als een dorpspolitiek uit de mid
deleeuwen Via allerlei smoesjes 
maakte men er zich van af om de VU 
uit deze raden te weren Duidelijk was 
en IS hierbij dat de partijen (helaas 
ook de CVP) de nodige afspraakjes 
hadden gemaakt Alleen in Molenste-
de slaagde men er niet in aangezien 
Dirk Van de Weyer als ex schepen 
automatisch deel uitmaakt van de 
adviesraad ' 

Zowel de CVP de BSP als de PVV 
zijn erin geslaagd de meer dan 1 000 
VU-kiezers in nieuw Diest monddood 
te maken 9 % van de bevolking (sinds 

17 apnl 115%) krijgt geen kans op 
inspraak 
Het spreekt vanzelf dat de Volksunie 
het bij dit « njet» met zal laten en dat 
er nog aardig wat zal gedebatteerd 
worden over deze flater van de zg 
traditionele partijen 
Zoveel is vandaag zeker dat er in 
nieuw Diest een politiek wordt ge
voerd waarbij slechts een gedeelte 
van de bevolking aan bod kan 
komen Zelfs dat is nog te veel 
gezegd Want de partijen die menen 
het hier voor het zeggen te hebben 
trekken zich van hun kiezers met te 
veel aan Na 6 maanden fc>eleid kan er 
al een brochure worden uitgegeven 
met flaters van een gemeentebestuur 
dat nochtans onder leiding staat van 
een minister van State 

Willy Somers 

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 dan ook vriendelijk uit 
op de uitgestelde delen van deze 
ciklus op volgende data 

WOENSDAG 25 MEI 

«Interkommunale verenigingen en re-
gieen » 

M A A N D A G 6 JUNI 

woningbouw en grondbe-« Sociale 
le id -

— In de betrokken matene verzorgen 
zeer bevoegde sprekers de inleiding 
van uit hun dagelijkse ervanng Waar
na ruime gelegenheid tot gedachten 
wisseling en vragen stellen 

— Syllabus voorzien 

— Zoals in februan 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 Dosfelin-
s t t uu t 

— Nadere inlichtingen bij Frans 
Adang Ruisbroeksesteenweg 109 
Sint-Pieters Leeuw Tel 02/377 31 83 

mm^ïXMn 
Dames en heren in uw belang 

wendt U voor uw 
SCHILDER BEHANGWERKEN en 

VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van t vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

KerkwegS l760Roosdaal-Slriitem 
Tel 054/33;37 56 

ELEWIJT.VAN ROMEINSE VESTING TOT RUBENSKASTEEL 
Hebt u er in dit Rutiensjaar al wel 
eens gedacht dat de grote meester 
met alleen te Antwerpen een ^ heerlij
ke woning had maar meermaals op 
zijn buitengoederen ve rb lee f ' Een 
van die goederen was o m het Steen 

te Elewijt In de brochure met boven 
staande titel nr 215 in de Vlaamse 
Toenstische Biblioteek hangt ge
schiedschrijver Jozef Lauwers ons 
een goed gedokumenteerd beeld op 

van Elewijt Zoals de titel luidt begint 
het werk met de geschiedenis van 
deze reeds in de Romeinse tijd be

woonde nedei zetting met vesting 
Van de dorpsgeschiedenis stappen 
we over naar de lotgevallen van het 
Steen dat in het begin van 17e eeuw 
Rubens eigendom werd Verder 
wordt het dan het boeiende levensver 
haal van de pnns der Vlaamse schil 
ders met betrekking tot zijn verblijf en 
zijn artistieke bednjvigheid te Elewijt 
Van het Rubenssteen wordt ons de 
verdere histone tot op onze dagen 
met onthouden en tot slot bekomen 
we nog een gedetailleerde beschrij 
ving van hoe het gerestaureerde kas 
teel zich nu voordoet 

Dit werk is alleszins een met gennge 
bijdrage tot de algemene hulde aan 
de geniale Antwerpse paletmeester 
Losse nummers van de Vlaamse Toe
nstische Biblioteek zijn zolang de 
voorraad strekt te koop in al de 
V T B boekhandels tagen 30 fr (32 als 
over de post moet worden toegezon
den) Men kan daar ook inschnjven 
op een abonnement voor twaalf 

achtereenvolgende nummers tegen 
slechts 300 fr verzendingskosten in
begrepen Zulk abonnement kan op 
ieder ogenblik ingaan 

De schildersmarkt door de Ned 
Kultuurkommissie ingericht werd 
in het voorbije weekeinde onder 
grote belangstelling geopend Het 
werd wat prettiger voor de Vlamin 
gen in de Hoogstraat Het hoort 
ook zo in de schaduw van Breu-
gel De markt ;s een volksfeest 
met zangers muzikanten volks 
dans teater en alles wat de maag 
aan lekkers kan verdragen Zelfs 
meneer de burgemeester Van Hal 
teren vond het de moeite eens te 
komen kijken 

Vlamingen aktief 
te Brussel 

Omdat de agglomeratieraad van 
de Nederlandstalige Brusselse 
Jeugd vaststelde dat het in de 
hoofdstad steeds moeilijker wordt 
voor de kinderen om te spelen 
dacht ZIJ een Speel-o-droom uit 
Zondag II zette zij in het Zuidpa-
leis een speelbeurs op om te 
bewijzen dat met een beetje ver 
beelding en goede wil spelen in de 
grootstad toch mogelijk is Er 
werd een fiktieve gemeente be
dacht die ' Spelenbeekoppem » 
genoemd werd Ideeën en voor 
stellen die naar voor kwamen wer 
den zorgvuldig genoteerd en die
nen uitgewerkt van Brussel iets 
vriendelijks te maken voor de 
(Vlaamse) kinderen 

vui iye vrijudy weid de sportprijs 1976 van de Nederlandse kultuurkommissie 
voor Brussel uitgereikt aan de Ritterklub vsv van Sint Pieters Jette 
De Vlaamse voetballiefhebbers van Jette hebben het gepresteerd gedurende 
20 jaar wedstrijd na wedstrijd met veel belangstelling en dikwijiS ook met glorie 
af te ronden 

Het begon twintig jaar geleden in « het half maantje » aan de Papenvest Toen 
werd de eerste Vlaamse voetbalklub van de Brusselse agglomeratie geboren 
Voorzitter Van der Borght op zijn feesttoespraak «Tijdens de voorbije jaren 
hebben wij met veel vreugde de oprichting kunnen aankondigen van een nieu
we jeugdploeg Bij het begin van volgend seizoen starten wij met een miniemen 
ploeg Gedurende 20 jaar heeft «Ritter» zich als Vlaamse sportvereniging in 
Brussel kunnen handhaven 

De NCC beleidvoerders kwamen de Jetse sportvrienden gelukwensen en 
onderstreepten het belang van deze vnendenklubs « De NCC beschikt nog met 
over de middelen om een eigen sportinfrastruktuur uit te bouwen het is duide 
lijk dat het sportbeleid in de hoofdstad door onze positie als Brusselse Vlaming 
nog bezwaard wordt Ook op sportgebied eisen we de kulturele autonomie op » 
Onder de aanwezigen op het feestgebeuren bemerkten we o m volksvertegen 
woordiger Vic Anciaux provincieraadslid Andre Monteyne en NCC verantwoor 
delijke Jos Verlooy 
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vakmensen 
vertrouwen 
diskretie 

ALLE LENINGEN 
persoonlijk - financiering - hypoteek 

QROEP A2000 

Ter. 091/28.22.44 

Land van Waaslaan 50 

9110 SINT-AMANDSBERG 

U 
MEI 
25 ST.-NIKLAAS : FVV-Voordracht over «Indrukken over China-

met dia-voorstelling door volksvertegenwoordiger Nelly Maes 
om 20 uur in de konferentiezaal van de Stedelijke Biblioteek. 
Inkom: 40 fr. voor leden en 50 fr voor met-leden. 

21 WAARSCHOOT: Voordrachtavond over abortus door Dr J. 
Daels Ingericht door Dr. Goossenaertskring. In zaal Schutters
hof, Stationsstraat Toegang gratis 

21 GENT-EEKLO r VUJO-Arr. T-Dansant om 20 uur in «Rode 
Hoed », Klein Turkije, Gent Inkom • 50 fr 

22 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. 

24 NINOVE: EHBO-avond om 20 uur in Denderhoeve, Burcht
straat Organizatie van Federatie Vlaamse Vrouwen Avond 
wordt verzorgd door dr. en mevrouw Gijssels. 

OOST-VLAANDEREN 
VU-iddergem opent Vlaams centrum 

In memoriam 

Robert 
Van 
der 
Weeën 

Te Denderleeuw overleed op 9 mei op 55-jarige leeftijd onze 
vriend en medewerker Robert Van der Weeën. 
In het begin van haar oprichting vond de Volksunie in de persoon 
van Robert de geschikte man om samen met enkele andere vrien
den de Volksunie te Denderleeuw te helpen uitbouwen. Samen met 
zijn schoonbroer was hij de eerste die de afdeling in de arrondisse-
mentele raad vertegenwoordigde. Zijn vele vrienden die hij had, 
kon hij spoedig overtuigen van de noodzaak van de Volksunie. 

Hij maakte deel uit van de legendarische kolportageploeg die in 
het begin der jaren '60 het arrondissement Aalst afrotste tot in de 
verste uithoeken. Steeds kon op hem een beroep worden gedaan. 
Zijn edelmoedigheid en onbaatzuchtige inzet kenden geen gren-

' zen. Het was dan ook niet te verwonderen dat Robert weldra met 
algemene stemmen tot voorzitter van de afdeling werd verkozen. 

Maar het noodlot sloeg toe... zijn gezondheid liet het afweten. We 
zien Robert niet meer, vroegen vele vrienden zich af. Het werden 
voor hem moeilijke jaren. Al wat hij zo graag gedaan had was hem 
een last geworden. Een slepende ziekte ondermijnde zijn gestel. 
Hij liet zich niet meer als voorzitter herkiezen. Het was te zwaar 
geworden. Voor zijn bewezen diensten aanvaardde hij het erevoor-
zitterschap van de afdeling. Ook ging hij nog dadelijk akkoord om 
in oktober op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen te funge
ren, hoewel hij niet bij machte was mede te werken. 
Vriend Robert, wij zullen u missen in ons midden. Uw vrienden zul
len uw werk in de afdeling, die u hielp stichten voortzetten. Dank 
voor alles wat u deed. Rust zacht in de Vlaamse aarde. 

Het bestuur van de afdeling Denderleeuw betuigt haar leedwezen 
aan mevrouw Van der Weeën en de ganse familie. 

De VU-afdeling Iddergem 
heeft de eer u en uw familie 

uit te nodigen op de receptie 
ter gelegenheid van de ope
ning van haar «Vlaams cen
trum Tijl». Wij verwachten u 

op 21 mei van 18 tot 20 
uur... 

Na de receptie wordt dit 
«onderonsje» verder gezet 
en opgevrolijkt door de 
volksmuziekgroep «de Geu
zen » uit Anderlecht 

Welkom in het Volksunie-lo
kaal : « Vlaams centrum Tijl», 
Parochiestraat 8, 9472 Idder
gem. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30.29-33.36-38 
Tel. 053/240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwngens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversienngen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

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

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen • 
elektr treinen der beste merken - autoz - go-cor(s - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

VNSU en de 
studentenverkiezing te Gent 
Dinsdag 10 mei hadden aan de Rijksuniversiteit te Gent verkiezin
gen plaats voor de studentenvertegenwoordigers (4) in de raad van 
beheer en in de fakulteitsraden. Deze (tweejaarlijkse) verkiezingen 
moet de studentenmassa een zekere inspraak in het universitair 
beleid waarborgen. Zi j zijn een uitvloeisel van de grote studentenre-
voltes van de jaren '67-'68. In de praktijk heeft deze inspraak echter 
weinig om het lijf. Het overwicht van het professorenkorps is zo 
groot dat de andere afgevaardigden niets te zeggen hebben. 

Niet verkozen: 5. Verhofstadt 
(Rechten) 1.345 ; 6. Quataert (Let. 
en Wijsb.) 975. 

^ ~é-WM^é¥ '&*'•'*•'#.•#; 

Het gaat hier voor de studenten
verenigingen dan ook voorname
lijk om het prestige en de (anders 
moeilijk verknjgbare) informatie. 
Na 2 jaar niet-vertegenwoordi-
ging en als slot van een behoorlij
ke jaarwerking besloot het 
VNSÜ-presidium een eigen kandi
daat in te zetten. De keuze viel op 
Patrick Van de Velde. Hij stu
deert rechten, is in zijn jaar goed 
gezien en heeft reeds enige poli
tieke ervaring. Bovendien genoot 
hij officieus de steun van zijn 
fakulteitskring. Belangrijkste 

tegenstander was Dirk Verhof
stadt, liberaal, omdat slechts 1 
afgevaardigde per fakulteit kan 
verkozen worden, en het LVSV 
traditioneel sterk staat In de 
rechtsfakulteit 
De verkiezingscampagne werd 
wel bemoeilijkt door de VVS-ver-
kiezingen en de bloklPatrick Van 
de Velde eindigde ten slotte als 
3e met 1 540 stemmen. 
U i ts lag: 1. Maebe (Geneesk.) 
2.102, 2. De Smedt (Wetensch.) 
2,045 ; 3 Van de Velde (Rechten) 
1.540; 4. Van Dam (Psych.) 1.040. 

ENKELE BEDENKINGEN 
De verkiezingen zijn zeker niet 
representatief voor de werkelijke 
verhoudingen aan de universiteit 
Drie van de vier verkozenen zijn 
inderdaad van marxistische strek
king, maar werden gesteund door 
hun respektieve fakulteitskringen, 
die meestal sterk geïnfiltreerd 
zijn. Het ware dan ook een kwes
tie van demokratie de vereniging 
te vermelden waarvan de kandi
daat lid IS, zodat de kiezer de 
strekking kent van wie zich ver
kiesbaar stelt. Hoe demokratisch 
ten slotte, is een verkiezingssys
teem dat een kandidaat met het 
4e grootste stemmenaantal doet 
wegvallen ten voordele van een 
andere die er ruim 300 minder 
behaalde ? 

Wie gedacht had dat de Vlaams-
nationale studentenunie te Gent 
wegdeemsterde, heeft ongelijk 
gehad. 

Reinoud D'Haese 

De Piliecijnmonument besmeurd 
Nachtridders hebben het de Pillecynmonument aan de samenvloeiing van Schelde en Durme, besmeurd met 
hakenkruisen en hamer-en-sikkel. Enkele huizen in .de omgeving werden in één moeite mee-besmeurd. Te 
Temse werd dezelfde nacht een school «bezocht» en grondig bewerkt 
Of hierachter «politiek» moet gezocht worden ofwel of het om primair vandalisme gaat is moeilijk uit te 
maken. Maar de zachtzinnige vlaamsovertuigde schnjver van «Mensen achter de dijk» en andere verhalen 
heeft dit niet verdiend ! 
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Onze provinciale instellingen kwamen tot stand door de provinciewet van 
1836. Bijna een eeuw lang zal de provincieraad een grote kontinuïteit kennen. 
Pas de grondwetsherziening van 1921, met de invoering van het algemeen 
enkelvoudig stemrecht voor de mannen, zal de samenstelling grondig wijzi
gen. 

De geschiedenis van de Westvlaamse provincieraad O door Luc Schepens, 
bibliotekaris-archivaris bij de provinciale dienst voor Kuituur te Brugge, is 
minder het verhaal van de < wettelijke instelling > als wel van de mensen die 
deze raad bevolkten. Over een bijwijlen wat banale instelling hoeft men geen 
wereldschokkende revelaties te verwachten. De schrijver waarschuwt zelf de 
lezer. Maar over «zeden en gewoonten van de leidende bevolkingsklasse in 
de 19e eeuw> worden we voortreffelijk ingelicht in dit boek. 

Wie zijn die 
Westvlaamse 
provincieraadsleden 
van vóór 1921? 

Op de eerste plaats adellijke groot
grondbezitters. Sommigen zijn biezon-
der rijk. Een Ed de Nieulant et de Pot-
telsberghe (t 1874) laat in de erfenis
aangifte een bedrag van bijna 3 mil
joen achter met een totaal van goede
ren en huizen van meer dan 1.000 ha. 
Deze edellieden staan gekatalogeerd 
als «eigenaars», w/at betekent dat ze 
alleen rentenierden, dus geen enkel 
beroep uitoefenden. Sommigen beza
ten al veel eigendommen voor de 
Franse tijd, anderen verwierven hun 
rijkdom als opkopers van zwart goed 
(vroegere kerkelijke goederen) tij
dens de Franse overheersing. 
Andere beroepen die stevig in de pro
vincieraad ingenesteld zit ten: notaris
sen, rechters en ambtenaren (beide 
laatste evenwel maar tot 1848) Ook 
hier is het grondbezit vaak aanzienlijk. 
Een notaris De Schietere (t 1860) liet 
257 ha. na. Dan zijn er de vele lokale 
notabelen • vaak brouwers, en naar 
het einde ook al eens landbouwers en 
vertegenwoordigers van vrije beroe
pen. Notarissen- en brouwers-raadsle
den lijken in eikaars vaarwater te zit

ten. Pierre Forrest uit Wervik was 
gemeentesekretaris (later ook burge
meester), notaris en brouwer. Hij be
zat maar 10 ha. grond, maar er ston
den 17 huizen op, 21 herbergen en 1 
brouwerij. Hij was liberaal provincie
raadslid voor het kanton Wervik, van 
1850 tot 1862, «op onopvallende wij
ze », voegt de auteur er aan toe. Nota
ris Verlez van Moorslede was een tijd
lang burgemeester en provincieraads
lid. Hij bezat 64 ha. grond en talrijke 
huizen waaronder 34 herbergen. Die 
herbergen waren niet onbelangrijk. 
De liberalen vonden in de herbergiers 
uitstekende kiesagenten. 
In de tweede helft van de 19e eeuw is 
er een verschuiving merkbaar naar 
de vertegenwoordigers van nijverheid 
en handel. Maar dit komt niet tot 
uiting in het beleid of de mentaliteit. 
De provincieraadsleden uit de 19e 
eeuw hebben allen dit met elkaar 
gemeen: hun konservatieve refleks. 

b e kiezers 

De kiezers zijn beperkt in aantal. Het 
zijn cijnskiezers (d.w.z. zij die een 
bepaald bedrag aan belastingen be
talen), vanaf 1883 ook kapaciteitskie-
zers ( d w z wie een bepaald diploma 
of bekwaamheid bezit wordt vrijge
steld van de minimumkiescijns om 

stemrecht te hebben). 
In de loop van de 19e eeuw gaat het 
aantal stemgerechtigden langzaam 
naar omhoog. Tussen 1836 en 1848 
worden de 64 Westvlaamse provincie
raadsleden nog verkozen door een 
totaal van ongeveer 6.500 kiezers, die 
dan nog voor een deel thuisblijven op 
de dag van de verkiezingen Elke kan
didaat kon dus rustig zijn kiezers 
(gemiddeld 100) één voor één bezoe
ken ! In 1848 wordt dit getal bijna ver
dubbeld Vanaf 1894 komt het alge
meen meervoudig stemrecht in voe
ge. Er zijn dan 20-maal zoveel kiezers 
als in 1836. Van deze 140.000 zijn er 
bijna 87.000 met slechts 1 stem, ruim 
33.000 met twee stemmen en een 
20.000 met drie stemmen De nieuwe 
stemgerechtigden werpen dus minder 
gewicht in de schaal dan de geprivile
gieerden En terwijl de parlementsver
kiezingen met het algemeen meervou
dig stemrecht toch al een nieuwe poli
tieke generatie mogelijk maken (met 
de intrede van Daensisten en socialis
ten), verandert er nog niets in onze 
rustige Westvlaamse provincieraad. 
Het stelsel van de absolute meerder
heid voor de verkiesbaarheid snijdt 
Daensisten en socialisten de pas af. 

De kandidaten 

Wie beslist er over wie kandidaat 
wordt voor de provincieraad ' Bij de 
liberalen is het de Loge, bij de katolie-
ken de geestelijkheid. Het zijn de gees
telijken die een katolieke kandidatuur 
goedkeuren. In sommige gevallen zor
gen zij zelfs voor het vervoer, de maal
tijden en de drank van de (schaarse, 
want cijns-) kiezers. De hele 19e 
eeuw door oefenen de priesterkonfe-
renties en de dekens toezicht uit op 
de samenstelling van de lijsten. Unio
nisme (samengaan van katolieken en 
liberalen tot 1848) of met, schoolstrijd 

of geen schoolstrijd, de bisschop 
grijpt herhaaldelijk persoonlijk in. Het 
hele kerkelijke apparaat raakt inge
schakeld in de kiesstrijd (natuurlijk 
ook voor de parlements- en gemeen
teraadsverkiezingen), zij het dan na 
enige tijd meer en meer via de katolie-
ke kiesverenigingen en de katolieke 
pers. De grote bekommernis van de 
geestelijkheid bij het voordragen van 
kandidaten is tweedracht te vermij
den en progressieve, demol<ratische 
of flamingantische l<andidaten uit te 
sluiten. Zij slagen daar allervoortreffe-
lijkst in : na de verkiezingen van 1904 
telt de Westvlaamse provincieraad 
nog 4 liberalen en 74 katolieken. Daen
sisten en socialisten krijgen voor de 
eerste wereldoorlog geen enkel ver
tegenwoordiger in de raad. 

Kerkelijke inmenging 
Mgr Faict, bisschop van Brugge, 
mengt zich als een vooruitziend 
modem partijleider in het katolie
ke politieke leven. In een brief 
van 6 juli 1883, gericht aan J. 
Malou, senator van Sint-Niklaas, 
deelt hij mee dat de senator 
voor Tielt, baron d'Anethan, ster
vende IS. Ene Mulle de Terschue-
ren wil de stervende opvolgen, 
tot ongenoegen van de Brugse 
bisschop die J. Malou in Tielt wil 
«Dit plan wordt in de war ge
bracht, niet alleen door het ge
brek aan entoeziasme van Jules 
Malou en het onbegrip van Mul
le de Terschueren, maar meer 
nog door baron d'Anethan zelf, 
die verzuimt te sterven, geneest 
(waarvoor hij felicitaties van de 
bisschop ontvangt), zijn aktivitei-
ten herneemt en ten slotte Jules 
Malou twee jaar zal overle
ven !» (p. 123) 

Politieke debatten 
Aanvankelijk zijn de debatten zelden 
van politieke aard. De raad houdt zich 
bij voorkeur bezig met wegenbouw, 
landbouw en veeteelt, terloops ook 
met uiteenlopende zaken als de ha
ringvangst of het steken van turf, 
maar ook met provinciale belastingen, 
studiebeurzen, de oprichting van mo
deateliers, enz. 

Naarmate we verder verwijderd ra
ken van het Unionisme en de periode 
van de schoolstrijd nadert, komt het 
tot alsmaar scherpere diskussies tus
sen liberalen en katolieken. 
En de tegenstelling duikt overal op. In 
1867 interpelleert de liberaal Merghe-
lynck over ... de keuringskommissie 

voor stieren, waar liberale eksperten 
vervangen zijn door katolieke... 

Maar de volksbiblioteken en vooral 
het onderwijs zorgen voor de scherp
ste scheiding. En men neemt het daar
bij van beiden kanten niet al te nauw 
met het politieke fatsoen. Tussenin 
sleept een konflikt aan tussen de 
(katolieke) deputatie en de (liberale) 
goeverneur Vrambout over 2 spie
gels, 1 kroonluchter en 6 armluchters. 
Opzet van de deputatie. de liberale 
goeverneur verdacht maken. De goe
verneur overlijdt vroegtijdig (de talrij-

~ke aanvallen op zijn persoon konden 
er al of niet voor iets tussen zitten) en 
de spiegels, kroon- en armluchters-
verdwijnen een half jaar later in de 
brand van de vergaderzaal. Zielige vit-
terijen en de weerklank van de natio
nale spanningen kleuren de debatten 
in de raad. 

Vlaamse Beweging 

De Vlaamse Beweging vindt maar 
een zwakke echo in de provincieraad. 
Onder impuls van de liberale goever
neur Vrambout en later het katolieke 
raadslid f-lenri Horrie uit Roeselare 
komt het tot enkele schuchtere maat
regelen. Men sust de minderheid van 
flaminganten met feesten en subsi
dies voor monumenten. De Brugge
ling Vanden Abeele verdedigt een 
voorstel tot 500 fr. subsidie voor een 
grafmonument voor Albrecht Roden-
bach... in het Frans. Nog in 1904 leg
gen 12 op de 40 nieuw aangestelde 
raadsleden de eed in het Frans af. 
Vrijblijvende moties kunnen makkelijk 
een meerderheid halen, als maar niet 
getornd wordt aan de tweetaligheid 
en het privilege (de « vrijheid ») om ver
der Frans te gebruiken. Of de raad nu 
een katolieke of een liberale meerder
heid heeft, hij gaat nooit voorop in de 
Vlaamse Beweging. Hij volgt van ver, 
schoorvoetend en met nauwelijks ver
holen tegenzin. 

De auteur geeft hier een aantal inte
ressante beschouwingen. Uit de taal 
van de erfenisaangiften valt af te lei
den dat de Westvlaamse adel pas 
later meer verfranst, onder invloed 
van het Belgische establishment. 
Heeft een orangistische gezindheid 
hier de verfransing nog wat afge
remd ? Deze adel zou niet zo « volks
vreemd» geweest zijn. Enkele vage 
paternalistische initiatieven zouden 
dat bewijzen. De auteur doet ons 
evenwel glimlachen bij deze uit
spraak : «En misschien is het niet de 
adel die zich van het volk vervreemd 

Mgr. JJ. Faict (1813-1894), bisschop van Brugge gedurende dertig jaar. Hield 
de touwtjes van het politieke leven in West-Vlaanderen stevig in handen. Met 
de opzet «tweedracht te vermijden en progressieve, demokratische of 
Vlaamsgezinde kandidaten uit te sluiten». 
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Goeverneur Benoit-Joseph-C. Vrambout (1816-1877). Flamingantische witte 
raaf in het liberale Westvlaamse milieu. Hoe -gemat igd» zijn f lamingantisme 
wel was, bewijst zijn pleidooi in 1869 voor een betere kennis van de Franse 
taal door de arbeiders. 

heeft, maar het volk dat zich van de 
adel distantieerde, omwille van haar 
elitaire opvattingen » (p. 298). 
Bij de burgerij, opgevi^erkt door han
del en nijverheid, valt de hogere bur
gerij te onde'^cheiden van de Ijigere 
De eerste gaat snel de weg van ver-
fransing op. Bij de tv\/eede doet zich 
een dubbele tendens voor. De mees
ten dromen ervan adel en hogere bur
gerij te evenaren. Ze kultiveren de pot
sierlijke gewoonte in hun firmanaam 
hun familienaam en die van hun 
vrouw aan elkaar te koppelen. Dat 
geeft inderdaad soms de indruk van 
een adellijke klank. Uiteraard smach
ten zij naar het Frans als subliem sta-
tussimbool. 
Een andere groep wil ook wel naar 
omhoog kijken maar zich tegelijkertijd 
als groep affirmeren. Zij zijn Vlaams-
gezind en demokraat maar vormen 
een kleine minderheid. Z e hebben 
geen politiek gewicht van betekenis in 
de Vlaamse Beweging. Het duide
lijkste bewijs is te vinden in het feit 
'dat ze na de eerste-wereldoorlog in de 
•anti-Vlaamse hetze ingekapseld ra-
Iken. Wat zij voordien als vrome 
'Vlaamse wensen formuleerden, mag 
inu zelfs niet meer. 

Onkreukbaar ? 

In 1861 wordt voor het kanton 
Kortrijk Pierre Bonte verkozen, 
geboren te Lowingen (thans bij 
Henegouwen). Hij volgt zijn over
leden schoonbroer op. Hij woont 
eigenlijk al 20 jaar in Robeke 
(Frans-Vlaanderen) waar hij z'n 
fabriek en woonplaats heeft, be
lastingen betaalt en dienst doet 
in de burgerwacht J. Duprez 
dient een klacht in die kompleet 
gemotiveerd is. Er is geen speld 
tussen te krijgen. De provincie
wet van 1836 eist een reële en 
geen fiktieve woonplaats in het 
land. 

De politieke beïnvloeding doet 
blijkbaar haar werk. De kommis
sie die de klacht moet onderzoe
ken verwerpt die, en de raad 
volgt daarin haar kommissie. P. 
Bonte wordt aanvaard als pro
vincieraadslid. 

De remmende kracht 
De provincieraad bleek in de 19e 
eeuw te fungeren als een kweek
school voor parlementairen of een 
bekroning van een gemeentelijke loop
baan (vaak als een eervol rangeersta
tion). Maar voor alles komt de raad uit 
de 19e eeuw over als de getrouwe uit
drukking van alle krachten die de 
nationale ontvoogding van het Vlaam
se volk afgeremd hebben. 

Nu hebben we van het buitengewoon 
rijke en interessante boek van L 
Schepens maar enkele aspekten aan
gestipt. W e mogen zeker niet onver
meld laten dat het een groot aantal 
biografieën tel t : van alle gcievemeurs, 
leden van de bestendige deputatie, 
provincieraadsleden en provinciale 
griffiers. Men kan hoogstens op detail-
punten kritiek formuleren. Zo lijden de 
biografieën — maar ze zijn ook zo ver
schrikkelijk talrijk — al eens aan vage 
formuleringen (bv. «belangrijke rol» 
speelt een okkulte maar zeer belang-
njke rol in de Brugse politiek, over 
Van Caillie, p. 574). Er had m.i. wat 
meer ruimte en aandacht mogen zijn 
voor de nieuwe politieke krachten die 
op het einde van de behandelde perio
de aan de kiesstrijd deelnemen. In dat^ 
verband is het jammer dat de auteur 
de benaming Döensisten niet ge
bruikt De geschiedschrijver stond ui
teraard ook voor befjerkingen: het 
archief van het bisdom was toeganke
lijk, maar dat van loge-afdelingen niet 
Het boek is ondanks de voor onze tijd 
verontrustende omvang toch prettig 
leesbaar. De vaak saaie en middelma
tige stof kreeg glans en zin door de 
milde ironie die de schrijver nooit in 
de steek liet Een historikus mag en 
moet inderdaad ook over literair ta
lent beschikken en de kunst verstaan 
afstand te nemen. 

Erik Vandewalle 

Uitnodiging 
b e VU-gekozenen. 

van het kanton Genk 

An Gysen Provincieraadslid 
Willy Desaeyere Volksvertegenwoordiger 
Rik Vandekerckhove Senator 

nodigen U uit voor 
EEN GEZELLIGE AVOND 

met gratis drank, muziek en dans 
op vrijdag 20 mei vanaf 20 uur 

in het Parochieheem Bret Genk 
Samen met alle kandidaten willen zij U op deze wijze 
danken voor uw stem, uw steun, uw sympatie. 

Zij hopen er, in een ontspannen sfeer met uw vele 
familieleden en vrienden te mogen kennismaken. 

* Luc Schepens, De provincieraad 
van West-Vlaanderen. 1836/1921. So-
cio-politieke studie van een instelling 
en haar leden. 1976, 655 p., Lannoo, 
Tielt 1.350fr. 

Voor wie zoekt... 
— 1279. Jongeman, legerdienst 
vervuld. A3 en BI elektriciteit 
B2 elektronika. Ondervinding. 

— 1291. Jongeman, A3 mechani-
ka. Ondervinding personenwa
gens, zoekt werk in «onder
houd ». 

— 1276. Alleenstaande dame 
met gehandicapt kindje. Zoekt 
werk als sekretaresse of bedien
de. 12 jaar ondervinding. 

— 1239. Juffrouw, lager middel
baar afdeling handel. Kennis ste
no en daktilo N en F. 

— 1262. Tweetalige «sriijder». 
Zoekt licht werk als arbeider. 

— 1278. Jongeman. Vrij van 
legerdienst A2 technicus nijver-
heidselektriciteit Viertalig. 1 jaar 
ervaring. 

— 1074. Magazijnier, grote tech
nische kennis. 

— 1196. Technisch ingenieur in 
de industriële chemie. Leger
dienst volbracht 

— 1158. Jonge man zoekt werk 
als schrijnwerker. 7 jaar praktijk. 
Personen die deze weritzoeken-
den een gepaste job kunnen 
aanbieden worden verzocht kon-
takt op te nemen met volksver
tegenwoordiger Paul Peeters, 
Mechelseweg 62 te Kapelle-op-
den-Bos. Tel. 015/71.14.22. N 64 

Maatschappeli jk-asslstent(e) 
gevraagd voor nieuw centrum 
voor prematrimoniale-, matrimo-
piale- en gezinskonsultaties. 
Schrijven met curriculum vitae 
aan Nelly Maes, Gentse 
Baan 50 te Sint-Niklaas en dit 
vóór 17 mei. 

— Juffrouw uit Sint-Katelijne-
Waver, met diploma van Hoger 
Secundaire Technische Handel 
+ ponsster, zoekt dringend 
werk in Mechelen of omgeving. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers. Llersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op num
mer 015/21.79.00. 

— Jonge dame zoekt werk als 
daktylo, in Mechelen of omge
ving. Wil echt werken. Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot kameriid Joos Somers, Lier-
sesteenweg 11 te 2580 Sint-Ka-
telijne-Waver, of telefonisch op 
het nummer 015/21.79.00. (N54) 

Dame van rond de 50 jaar zoekt 
'n part-timebetrekking als huis
houdster bij een alleenstaande 
heer of dame, bij voorkeur op de 
as Brussel-Ninove doch ook in 
Brussel. 
Voor verdere inlichtingen: Volks
vertegenwoordiger Dr. J. Valke
niers, Ninoofsesteenweg 11, 
Schepdaal, tel. 02/569.16.04. 

N 5 8 

Heer, 29 jaar, zoekt werk als 
bediende. Dipl. Grieks-Lat huma
niora Spreekt behooriijk vier ta
len. Belangstellenden wenden 
zich tot arr. voorzitter Hasselt 
Jos Truyen, Bilzerweg 50, 3668 
As, tel. 011/65.74.32. N 59 

Deurne (Antwerpen) GROOT
HANDEL VLOERTEGELS zoekt 
magazinier max. 30 jaar. Schrij
ven kantoor blad nr. N 60. 

- Gevraagd JOBSTUDENTE 
voor aug. en/of sep t Licht kan
toor en tikwerk (elek. machinj. 
Tijdens kantooruren 
02/21850.05. 's Avonds 
02/720.56.05. N 61 

— Scheikundig laborante A l 
zoekt werk zone Leuven-Brus
sel, ook cijfer-, tijp- en administra
tief werk. 
— Lic. rechten -I- biezondere 
licentie ekonomie, vrij van leger
dienst zoekt werk in Brussel. 
Kontakt via Jacqueline Cocque-
reaux, Heidekenstraat 43, 1080 
Ganshoren, tel. 02/427.61.36. 

N 6 2 

— Dame 27 j . ervaring als recep
tioniste-telefoniste. Perfekt twee
talig, zoekt werk streek Leuven-
Brussel. 
Kontakt via oud-senator M. Van 
Haegendoren, G. Gezellelaan 
63,3030 Heveriee. ' N 63 

— Technisch ingenieur elektroni
ca uit Gsbergen - 25 jaar - zoekt 
weri<. Tel. 054/33.43.47. (N56) 

- LENNIK (St-Martens), appar
tement te huur. Gelijkvloers, 2 
kamers, badkamer, living, gara
ge, tuin. Tel. 02/532.42.38. (N55) 

St-Truiden opnieuw 
naar de stembus 
«Voor de derde maal In 7 nfiaan-
den neemt de afdeling St-Truiden 
deel aan verkiezingen. Ditmaal 
komt de VU op te St-Truiden met 
een volledige lijst Onze afdeling 
doet een dringende oproep tot 
finantiële steun, ten einde een 
goede kampanje te kunnen voe
ren. Onze rekening 435^6100081-
35 van VU-Sint-Truiden. 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/37.45.72 

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 

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

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel CSchaarbeeW 

02/734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 -

10%vr.V.U.Ieilen 
KOSTUUMS - VESTONS - BHOEKEN - PARUEbbUb 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Ste«nt>ouwer3vest, 52 Antwerpen T«l. 03.31.35.63. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. 02/268.14.02 

KOETSWERKEN VAN DER MUNS-
BRUGGE a ZONEN. Perfekte afwer
king - juiste tinten. Affllgemstraat 18, 
1742 TERNAT (St Kat Lombeek) 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven. Tel.: 016/23.47.94 

sociaal en federaal 
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WEST-VLAANDEREN 

Ray Stevens stelt tentoon te Diksmuide 
Kunstschilder Ray A. Stevens stelt einde deze maand tentoon te Diks
muide De tentoonstelling, gehouden in het kultureel centrum (vroege
re Paterskerk), wordt op 27 mei om 20 u geopend door de h Crombez, 
schepen van Kuituur Deze pinkstertentoonstelling is toegankelijk iede
re werkdag 's namiddags, zaterdags en zondags de ganse dag en dit 
tot en met 12 juni 
Ray A Stevens — die ons nieuw sekretariaat een werk afstond dat 
thans het kantoor van de VUJO siert — werd geboren te Ninove op 22 
september 1936 Hij werkte een tijd aan de akademie van St-Jans-Mo-
lenbeek en stelde herhaaldelijk in groepsverband tentoon te Parijs 
Deze groep noemde zichzelf «Les Avant-gardistes» en was gegroe
peerd rond de kntikus-literator Gabriel de Grandy Hij hield geslaagde 
tentoonstellingen te Brussel, Parijs, Madrid, New York, Luik, Nijvel, 
Hekelgem, Wemmei, Oostende en Hasselt Hij werd herhaaldelijk onder
scheiden en hij verblijft vaak in Engeland 

Deze expressionist-fauvist is een sterk bewogen landschapschilder, 
vaak in een hallucinante sfeer en zwierig van faktuur. 

HEUVELLANDSE 
KOFFIETAFEL 
OP INTERNATIO
NALE TOER 
Naar aanleiding van het intemationaal 
sporttreffen van de personeelsleden 
van de ambtelijke diensten voor ziek
teverzekering uit acht landen (van 
Groot-Bnttannie tot Oostenrijk) dat 
van 18 tot 21 mei te Klemskerke en 
Oostende doorgaat werd gevraagd 
ook aan een tafel kennis te maken 
met een stukje West-Vlaanderen Het 
gaat om een bijeenkomst met goed 
duizend deelnemers 
De keuze viel op de Heuvellandse 
Koffietafel VVV Westvlaamse Ber
gen gaf toelating om bij deze gelegen
heid aan « export • te doen Het wordt 
een grote verhuis voor deze duizend 
« bollebuzen » en « ovekoeken » en die 
andere lekkere onderdelen van deze 
koffietafel 
Deze koffietafel is een groepsmaaltijd 
die in een vijftal restaurants uit de 
streek wordt verzorgd Bij VVV West
vlaamse Bergen te Kemmel is daar
over een folder te verknjgen (VVV 
Westvlaamse Bergen, Streekhuis Ma-
legijs, 8948 Kemmel, tel 057/444710) 

HARELBEKE 

VU-HARELBEKE IN ROUW 
De Volksunie-afdeling Harelbeke-Hul-
ste-Bavikhove meldt met droefheid 
het overlijden van de heer Frans 
Lemey, echtgenoot van Lutgarde 
Schaeck 
Frans Lemey is doorheen zijn hele 
leven een trouw en konsekwent Vla
ming geweest en bovendien een goe
de vriend voor iedereen 
WIJ bieden aan de familie van deze 
overleden vriend onze blijken van 
rouw aan 

sociaal en federaal 

VEURNEZEGT HET 
MET BLOEMEN 
Traditiegetrouw zal op 2e Sinksen-
dag, maandag 30 mei, de histonsche 
grote markt van Veurne, vol bloemen 
staan 
Veurne is de hoofdstad van Veurne-
Ambacht, een lieftallig stadje, dat voor
heen veel voorspoed kende, getuige 
zijn talnjke oude gebouwen en monu
menten, die bijna alle terug te vinden 
zijn op de Grote Markt een van de 
mooiste van België 
Als u naar de bloemenmarkt komt te 
Veurne, op Pinkstermaandag, tussen 
10 u en 18 u moet ge ook even opkij
ken naar de historische gebouwen en 
het zijn er veel Eventjes opsommen 
het stadhuis, het Gerechtshof, de St-
Niklaaskerk, Spaans Paviljoen, enz 
Ook de gastronomie nodigt u uit om 
te proeven van de gedroogde hesp 
van Veurne-Ambacht heerlijk om te 
verorberen met bruin tarwebrood en 
^oud-gele boter Het vermaarde pot-
jeslvees is er nog, het oude gerecht 
van Veurnse huismoeders Deze gro
te markt van Veurne vergeet je nooit 
Deze markt omkranst door een over
vloed van merkwaardige gebouwen, 
als een reuzehandpalm vol bloemen 

Aarsele-Kanegem 

op safari 
Met zo maar liefst 2 volle bussen, 80 
man sterk, trok onze plaatselijke afde
ling op zondag 8 mei naar Nederland 

Het programma vermeldde een safa
ri te Hilvarenbeek en daarna een 
bezoek aan het pretpark «de Efte-
ling» te Kaatsheuvel Ook al was de 
zon met van de partij (het regende pij-
pestelen toen we vertrokken), de 
stemming was er met minder om i Alle 
moeders kregen eerst een bloemetje 
opgespeld en onderweg zong het 
koortje uit de Pontweg er de moed in 

Toch wel gek, die snuffelende giraffen 
zo pardoes tegen de ruit De leeuwen 
hadden ofwel een kater ofwel gingen 
ze gewoon de luie toer op Of ze van 
Vlaamse oorsprong waren kon met 
worden achterhaald 

En dan de apen sukses verzekerd 
natuurlijk > 

Voor de vele kleintjes zal de Efteling 
wel de diepste indruk nagelaten heb
ben Maar ook de « groten » amuseer
den zich kostelijk, ook al liepen ze hier
bij een nat pak op 

Voorwaar een geslaagde tnp en een 
dik proficiat aan het plaatselijk be
stuur Aarsele-Kanegem 

Luk 

OUDENBURG 

OVERLIJDEN 
Daags voor de verkiezingen werd te 
Oudenburg onder grote deelneming 
van partijvnenden en mandatanssen 
ons langjarig lid Jozef Haghebaert ten 
grave gedragen Hij was nauwelijks 
69 jaar oud en zoals aan zovele Vla
mingen is ook hem de tijd van lijden 
en beproevingen met voorbijgegaan 
Dit heeft hem nooit gebroken haat 
en bitterheid kende hij met Wij bieden 
aan mevr en de kinderen onze op
rechte deelneming aan 

OOSTENDE-MARIAKERKE 

OVERLIJDEN 
Op de donderdag voor de verkiezin
gen liep de 0-L-Vrouwkerk van Ma
riakerke boordevol in een tragisch 
ongeval overleed Cesanne Verbiest 
echtgenote van Alfons Jonckheere 
Namens de VU waren E Vansteenkis-
te en J Nagels aanwezig en onze 
ondervoorzitter Jaak Degeyter Wij 
bieden aan de heer Jonckheere en de 
kinderen onze innige deelneming aan 
in deze bijzonder zware slag, die een 
echtgenote en moeder van 37 jaar 
wegrukte 

GOEDE BETERSCHAP 
Voor enige jaren nam Jos Van Hees 
van ons afscheid, om gezondheidsre
denen, als voorzitter van Manakerke 
Deze week werd hij aan het hart 
geopereerd in het AZ te Gent Wij 
wensen hem flinke beterschap en wel
dra weer gaaf en gezond in ons mid
den 

OOSTENDE 

OVERLIJDEN 
Op 13 mei werd in de kerk van Maria
kerke de heer Frans Rys naar zijn laat
ste rustplaats geleid Hij was de vader 
van ons bestuurslid Raymond Rys 
Aan de familie onze innige deelne
ming 

EIGENAARS 
WIJ wensen moderne apparte
menten te huren of te kopen in 
Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 22?, 
8460 Koksijde, tel 058-51 1889 

Zaterdag 4 juni 
Folkloristische dorpsmarkt 
te Beauvoorde 
Op zaterdag 4 juni 1977 viert het 
Veurne-Ambachtse dorpje Beauvoor
de — sedert 1973 met de oorkonde 
van Groen Vakantieoord vereerd — 
zijn jaarlijkse dorpsmarkt 
Dit origineel dorpsfeest vangt aan om 
15 u met klokkengelui vanuit zijn bei
de kerktorens 
Op de dorpsmarkt worden verschei
dene oude ambachten uitgebeeld 
Zo wordt wijn uit tonnen gebotteld, 
waarbij natuurlijk ook een proevertje 
vanpas komt Drie stoere mannen dor
sen met de vlegel, de scharesliep doet 
zijn ronde, terwijl mandenvlechters 
hebben postgevat onder de lindenga-
lerij van het kerkplein 
Op het bruggetje naar de pastorie 
(anno 1700) laat een spellewerkster 
het edele ambacht herleven Langs-
heen de straten van het kasteeldorp 
ontmoet je een nettenbreier, een wa
genmaker, koordendraaiers, een hoef-
smid in volle aktie, een klompenmaker 
en zo veel meer 
Tussendoor kan de bezoeker bollen 
op de ouderwetse « boltra », supporte
ren voor de boogschutters die gaaien 
op een «liggende wip» vizeren 
De fanfare KSA-Kerelstede trekt 
door de autoloze straten, evenals reu
zin «Belle» met een zingende groep 
boertjes en boerinnetjes 
Een hoogtepunt tijdens deze dorps
markt wordt rond 16 u, de slachting 
van een varken op de ouderwetse 
manier Dit zal gebeuren op de binnen
plaats van de Driekoningen Slager 
Pyfferoen, de man van de bekende 
Beauvoordse boerepatee, treedt op 

als slachter Voordien kunt u bij de 
hoefsmid het beslaan van een paard 
beleven 
Vanaf 15 u., en op verschillende 
momenten en plaatsen brengt de 
speelgroep «Zwaffer» van Alfred 
Den Ouden, een serenade met fiei-
matliederen en volksmuziek 
Ook de lekkerbek krijgt zijn gading 
Zoals het vroeger de gewoonte was 
in Veurne-Ambacht op feestelijke da
gen, worden witte worsten geroos
terd 

Tegen 18 u stromen alle ambachtslui 
met de bezoekers samen voor hetkas-
teelpark voor de opvoenng van een 
middeleeuws wagenspel «de clute 
van de bedrogen bruyt» 

D A G V A N DE T O E R I S T : 

5 J U N I 

15 u Veurne-Markt start veteran-
cars « Automobielklub Westhoekpio
niers Hannge» 
15 u Orgelkoncert in de romaanse 
kerk van Wulveringem-Beauvoorde 
door de heer Van Immerseel 
16 u 30 voorstelling van de kerk
schatten, gidsbeurten 
19 u Kasteel, wagenspel «de clute 
van de bedrogen tiruyt», door de St -
Lutgardisgilde uit Veurne 
's Namiddags doorlopend bezoek 
aan het Beauvoorde-kasteel en op de 
Vinkemtoren 
Inlichtingen VVV Veurne-Ambacht, 
Gemeentehuis, 8486 Beauvoorde, tel 
058/2991 12 of 058/2994 79 

Geschiedenis 
der Nederlanden 

=̂ ,'. -' 

BIJ Winkler Prins verschijnt nog deze maand het eerste deel van een 
groots opgezette Geschiedenis der Nederlanden Deel 2 verschijnt in 
september en deel 3 drie maanden later De delen kosten 1.195 fr en 
later 1 350 fr De promotiefolder, die de uitgever reeds rondstuurde, 
voorspelt een pracht van een uitgave zowel naar beeld als naar woord, 
te meer daar de wijze van samenstellen gebeurde naar recente inzich
ten en ontdekkingen 
Het IS goed dat men steeds opnieuw klaar en duidelijk de geschiedenis 
van ons «Neder-land» op duidelijke wijze te boek stelt Wij houden 
onze lezers verder op de hoogte van dit driedelig prachtwerk, de Lage 
Landen van de prehistone tot heden. 
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DE VLAAMSE PERS 
't Is moeili jk voor de kommentatoren met wat stri jdbaar karakter 
deze dagen. Eerstens sijpelt er weinig naar buiten van achter de 
muren in het Egmontpaleis. Ten tweede zitten zoveel « gesprekspart
ners» mee aan tafel dat het nogal delikaat is om voorlopig roet in 
andermans potje te gooien. 
Jos Van Eynde in zijn VOLKSGAZET heeft gelukkig nog de liberalen 
om zijn onblusbaar temperament op af te reageren. En in HET LAAT
STE NIEUWS blijven de socialisten het zwarte (?) beest. 
In de weekbladpers van links en rechts radikalisme ontmoeten voor 
een keer de uitersten elkaar. Zowel DE NIEUWE als PALLIETERKE 
heffen hun berispende vinger op in de richting van de Volksunie. 
Rustiger aan blijft het in DE TIJD en HET VOLK daar geeft men voor
waarden waaraan de Vlaamse onderhandelaars niet mogen toege
ven. Walter Luyten 

VOLKSGAZEjg 
Het IS zeker geen toeval dat «Het 
Laatste Nieuws» en «De Nieuwe 
Gazet» zich hevig inspannen om een 
wig te drijven tussen de Vlaamse 
socialisten en hun Waalse en Brussel
se partijgenoten, door de nadruk te 
leggen op hetgeen zij in het BSP-ver-
gelijk aan toegevingen en kompromis-
bereidheid wanen te vinden 
Niemand kan hierbij echter gissen wel
ke nchting de liberalen uiteindelijk zul
len ingaan Zij verklaarden geen ver
antwoordelijkheid te willen nemen 
voor een kommunautair akkoord dat 
zonder hen zou tot stand komen Dit 
kan betekenen dat zij nadien aan 
Vlaams en Frans opbod gaan doen 
en zich nog sub-regionalistischer ge
dragen dan de taaipartijen Het is ech
ter evengoed mogelijk dat zij terugke
ren naar de dnekleunge opvattingen 
van M Vanaudenhove en al wie over 
gewestvorming durft spreken uit 
naam van het vaderland bekampen 

HET LAATSTE NIEUWS 
« Op het formatieberaad in het duister 
van het Egmontpaleis wordt blijkbaar 
iets uitgedokterd, dat met te veel en 
met te vroeg daglicht mag zien Het 

zou ook een wangedrocht kunnen 
worden want er staan zulke uiterste 
standpunten tegsnover elkaar, dat ze 
onmogelijk te verzoenen zijn 
Wellicht wil formateur Tindemans 
door dit beraad met het FDF en de 
VU aan de BSP-leiding bewijzen, dat 
de door haar Waalse en Brusselse 
aanvoerders gewenste formule met 
op de been te brengen is Dat zal 
natuurlijk veel tijd vergen, want de 
BSP-leiding is nogal koppig 
Intussen gaat er dan veel tijd verloren, 
hoewel de BSP en de CVP luid ver
kondigen, dat het hoofdzaak is de 
sociaal-ekonomische vraagstukken 
dringend op te lossen» 

dBrn euuiB 
«In feite heeft de Volksunie verleden 
week de historische vergissing be
gaan om het FDF als gesprekspartner 
te aanvaarden De konsekwenties 
hiervan zijn met te overzien, maar het 
staat bij voorbaat vast dat de Brussel
se Vlamingen hiervoor zullen moeten 
betalen Zoals «Le Monde» heel te
recht opmerkt, betekent «deelnemen 
aan de regering met het FDF — wel
ke fKJiitieke lijn die dan ook wil volgen 
— voor de Vlamingen een erkenning 
van het feit dat Brussel heel wel de 
derde regio van België kan vormen 

Dat zou dan vooruitlopen op het fede
ralisme met dne, hetgeen de Vlamin
gen opnieuw een minderheidspositie 
in België zou opleveren» Aldus «Le 
Monde » (hoofdartikel, 19 apnl) Alleen 
Vlaamsnationalisten zijn met in staat 
om deze evidentie te zien » 
te zien » 

«Maar eerst dit Indien de heren 
Schiltz, Van der Eist en konsorten 
zoveel Vlaams-radikaal katoen ten hui
ze Egmont spinnen, dat zij, pnmo, het 
federalisme-met-twee definitief boek
staven, gekoppeld aan een staatsge-
west waar de Vlamingen voor hun 
zaken van zeden, gemoed en kuituur 
afhangen van de Vlaams federale 
deelstaat, dat zij, secundo, de huidige 
grenzen van de hoofdstad met haar 
19 gemeenten spijkervast maken, ter
tio, Vlaams-Brabant tot provincie en 
Halle-Vilvoorde tot een eigen arrondis
sement konsakreren en ten slotte nog 
bij wijze van super-premie met amnes
tie onder de arm thuis komen, ja, dan 
zal ik de eerste zijn om gemeend bra
vo, bravissimo te roepen Maar voor 
minder kan en zal ik dat met doen Dit 
zou dus betekenen dat de Volksunie 
op al haar stellingen zegeviert en het 
FDF in zijn klem Brussels kot kruipt en 
honds kapituleert i Geloof me, eer het 
zover IS, moet er nog veel water lopen 
door de Zenne De Volksunie wordt 
uitgenodigd in funktie, ja, in funktie 
van het FDF In de ogen van de «tradi-
tionelen» moeten de politieke huur
lingen nu elkaar in evenwicht houden 
om later desgevallend samen te han
gen Voor het FDF is dat allerminst 
een schande Inderdaad kunnen zij in 
de uitnodiging een symbolische erken
ning zien van Brussel als derde (gelij
ke) macht, terwijl de Volksunie eerder 

De kranten hebben het getiteld: 
' Bommenplaag houdt aan in Noord-
lerland » 

fungeert als paraplumarchand Zij 
moet het regenscherm leveren voor 
het FDF, dat voorlopig droog blijt, ter
wijl de Volksunie als enige de nattig
heid ondergaat » 

Het Volk 
«Brussel is voor ons een tweetalige 
hoofstad waarvan de grenzen — 
zoals die van alle andere steden — 
vastliggen Daarover moet niet meer 
worden gepraat Brussel is ook de 
hoofdstad van de twee volksgemeen

schappen die er op voet van gelijk
heid moeten worden behandeld Dat 
dit in het verleden met is gebeurd 
ondanks de Belgische wetten, is hele
maal geen reden om alles bij het oude 
te laten» 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
« Het beraad omtrent het kommunau
tair dossier kan verder bemoeilijkt 
worden door bepaalde eisen aan 
Franstalige zijde Hoe zal men aan 
Vlaamse kant reageren wanneer 
PSC en FDF bv blijven staan op de 
eis dat de bestaande taalwetten moe
ten worden herzien die van toepas
sing zijn op de overheidsdiensten in 
de Brusselse agglomeratie' Het be
treft een aangelegenheid die met on
middellijk te maken heeft met de 

gewestvorming, maar die kan te ber
de gebracht worden Ook op dat 
gebied zullen de Vlaamse partijen een 
gesloten front moeten vormen De 
waarborgen voor de Vlamingen in de 
Brusselse regio of in het Brusselse 
stadsgewest zijn ook van het aller
grootste belang De panteit van het 
Brusselse exekutief orgaan gold als 
verworven ten aanzien van de pariteit 
op nationaal vlak (ministerraad) Hoe 

sterker de waarborgen voor de Brus
selse Vlamingen, hoe gemakkelijker 
men tot een eventueel akkoord zou 
kunnen komen inzake de gebiedsafba
kening van het hoofdstedelijk gebied 
dat tweetalig is De voor de Vlamin
gen veiligste en voor de hand liggen
de weg IS deze van het behoud van 
de huidige negentien gemeenten 

Doch zonder een of andere formule, 
hetzij deze van afbreekbare individue
le faciliteiten ten behoeve van de 
Franstaligen in bepaalde grensge
meenten, hetzij deze van kleine aan
passingen, dreigt men ter plaatse te 
blijven trappelen» 

DE FRANSTALIGE PERS 
Daar we dit persoverzicht nogal vroeg moeten samenschrijven mis
sen we doorgaans de meest aktuele en recente perskommentaren. 
Daarom zien we ons verplicht soms minder belangrijke kommenta-
ren te vermelden. Niettemin kunnen we toch twee markante reakties 
op het formatieberaad brengen van onverdacht Waalse zijde, nl. van 
het orgaan van het Waalse ACV CLa Cité) en van het door André 
Renard gestichte weekblad «Combat». 
Als toemaatje een excerpt uit een pittig kursiefje uit « La Libre Bel-
que», die daarmee bewijst toch niet de zeurtante te zijn waarvoor 
sommigen haar versli jten. Het stukje bewijst tevens dat ook bij de 
Libre de ti jden veranderen, in de ti jd van de heren Jourdain zou een 
stukje van een dergelijke teneur niet gepermitteerd geweest zijn, 
zeker niet wat de slotbeschouwing betreft. 

LA CITE 
fjmr'iMi'ni'.iar»Tii »LuiiJi '1 'mm 

« De herverdeling van de politieke 
macht in België stelt eens te meer 
de netelige kwestie van de entitei
ten aan de orde De Vlamingen 
staan een gewestvorming voor 
op basis van de twee grote ge
meenschappen, Brussel moet be
schikken over een speciaal sta
tuut 
De opvatting «personifieerbare 
materies» mag met a pnori ver
worpen worden Dit koncept is 
zelfs van aard, een oplossing 
voor Brussel te bewerken, dat 
immers het knelpunt blijkt in de 
hele gemeenschappenkwestie 
Het )mag echter in geen geval 
door de Vlamingen misbruikt wor
den als voorwendsel tot de totale 
uitholling van de Brusselse ge
westvorming Men mag inder
daad met het ene niveau met het 
andere verwarren Op nationaal 
vlak beveelt de politieke werkelijk
heidszin aan, te vertrekken van 
twee grote kulturele gemeen
schappen Vandaar de eis voor 
een streng paritair samengestel
de senaat en regering tussen 
Nederlands- en Franstaligen (wat 

het gevaar uitsluit, dat Brussel op 
de wip zou zitten) 
Op gewestelijk vlak echter moe
ten Walen, Vlamingen en Brusse
laars de grootst mogelijke autono
mie bezitten met enkele biezonde-
re beschikkingen voor deze laat-
sten 
De oplossing van onze commu
nautaire vraagstukken zit wellicht 
in een federalisme met twee op 
nationaal vlak en een drieledige 
struktuur op gewestelijk vlak 
Men moet in elk geval klaarder 
zien in onze instellingen op ge
vaar af dat de grondwetsherzie
ning opnieuw een maat voor mets 
wordt 
Daarover tenminste schijnt ieder
een het eens te zi jn» André 
Mean. 

omba 
«De minorizenng van Wallonië in 
de unitaire strukturen maakt dat 
het meer dan ooit behoefte heeft 
aan kohesie (samenhongheid) 
zonder dewelke het er nooit zal in 
slagen gehoor te vinden Er werd 
reeds genoeg tijd verloren sinds 
de staking van 1960, toen Andre 

Renard de eis voor federalisme 
lanceerde en zelfs sinds de grond
wetsherziening van 1970, die het 
bestaan van drie gewesten in Bel
gië erkende 
Nieuwe aarzelingen, een gewest
vorming, die slechts druppelsge
wijs wordt verwezenlijkt, het on
derzoek door de centrale over
heid, geval per geval van elk wet
gevend initiatief, zijn onaanvaard
baar voor Wallonië, waarvan het 
ekonomisch verval het punt na
dert waar geen terugkeer meer 
mogelijk is 
Aan de Waalse onderhandelaars 
daarmee rekening te houden i» 

LA LIBBE EVmi 
«In ons verslag van de opening 
van de zittijd in de senaat hadden 
we het over twee «histonsche 
premières» Voor het eerst sinds 
146 jaar droeg een vrouwelijke 
senator in openbare zitting de 
pantalon De andere «première» 
kon men in de wandelgangen 
zien twee leden van het MP 
korps, belast met de bewaking 
van het Paleis van de Natie, gum-
mistok aan de zijde, waren vrou
welijke vrijwilligers in jurk Alles is 
een kwestie van maat en natuurlij
ke elegantie 

Men kan moeilijk een protokol op 
stapel zetten Het is zaak even
wicht te vinden tussen een vesti-
mentaire nonchalance en de re
tro-folklore Er zijn parlementsle
den die hun jasje laten «vallen» 
zoals ze een regering ten val bren
gen met een familiaire vulganteit 
die zoals de stijl heel de mens ver
raadt 
Desniettemin hebben we geen 
heimwee naar de tijd toen de 

kamervoorzitters in rok waren of 
de h Gillon in witte mantel en 
bepluimde steek gekleed op « mis
sie » naar Kongo trok en door een 
boertige Huysmans met een 
« kerstboom » vergeleken werd 
Wat de andere première betreft. 

ze illustreert een paradoks de 
vrouwelijke parlementsleden dra
gen de broek, de soldaten de 
jurk Er zijn nu eenmaal in het hui
dige feminisme subtiliteiten die al
tijd zullen ontsnappen aan het 
wereldje van stoute fallokraten » 

Fait èjkixëqe, Ie-t3 décembre 197 
^ .• FAILLITE^ 

BOIS ET BATIMENT, 
La Centrale Chrétienne des Travail-

leurs du Bois et du Batiment informe 
sas affiliés que l'entreprise a été 
déclarée en faillite par jugement du 
28avril 1977. 

SI cette entreprise vous est encore 
redeS75BT5~ae salaires, préavis, cartes 
de timbres etc , nous vous invitons 
a vous presenter le plus tót possible 
a notre Sei-vice Juridique de 8 li a 
12 h et de 13 h a 17 h 30 (ferme le 
jeudi) et en tout cas avant le 17 mai 
1977, mum de vos carnets de mutuel-
le et syndical et de tout autre docu-
n ic ' i i „ Ji'les de paies. etc ). 

LE TR«'""NAL 

in het jongste nummer van « Au Travail» stond te lezen, dat 
de Kristeli jke Centrale Hout en Bouw zijn leden ervan ver
witt igde dat de onderneming failliet was verklaard bij von
nis van 29 april 1977. Daar niet nader werd bepaald om wel
ke onderneming het ging, waren sommige lezers van oor
deel dat het de Centrale zelf was, die failliet was gegaan, te 
meer daar de leden werd aangemaand zo snel mogelijk 
« Au Travail », orgaan van de kristelijke sindikaten, te verwit
tigen voor regeling van de salarissen, de vooropzeg, zegel-
kaarten enz. 
De gesindikeerden hoeven dus niet ongerust te zijn. Voor 
zover ons bekend is nog nooit een sindikaat failliet gegaan. 
De vakbeweging behoort integendeel tot de meest soliede 
«firma's » op financieel gebied. 
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ONTDEK DE WERELD 
VAN DE SCHONE KUNSTGREPEN 

Brussel, dinsdag 17 mei. — Vóór ons ligt het 
« dossier Paleis voor Schone Kunsten ». Het is 
een lijvige verzameling van balansen, brieven 
en nota's waarin taaipesterijen, maar ook en 
vooral bedenkelijk geldperikelen naar voren 
komen. De wazige wereld van het paleis voor 
schone kunsten met zijn tien dochteronderne
mingen kreeg pas enige aandacht naar aanlei
ding van de incidenten rond Ontdek de 
Wereld, en vooral na het ontslag van de direk-
teur en zijn sekretaresse. 
Een kumulatie van beheersmandaten zorgt 
ervoor dat fondsen van de ene instelling naar 
de andere zonder moeite kunnen overgehe
veld worden. Het is zelfs zo dat men balansen 
kunstmatig verlieslatend opmaakt (Kunst- en 
Kultuurverbond) of winsten minimalizeert (Ex
ploration du Monde), om miljoenensubsidies 
in de wacht te kunnen slepen. 
Een parlementaire werkgroep onderzoekt mo
menteel de PvSK-cijfers bij het Rekenhof. Het 
ministerie van Nederlandse kuituur blijft inmid
dels geld van de Vlaamse gemeenschap in 
het Brusselse kultuurpaleis pompen. De Ne
derlandse kultuurkommissie voor Brussel 
blijkt daarentegen over voldoende gegevens 
te beschikken om geldelijke steun aan het 
PvSK voorlopig op te schorten. Toch volhar
den de beheerders en direkteurs (J. Van 
Hoeck, P. Arty, P. Willems en P. Vermeylen...) 
in de boosheid : Er is geen sprake van de ont
slagen personeelsleden van Ontdek de We
reld opnieuw in dienst te nemen I 

In het PvSK wordt naar verluidt veel kunst beoefend; wellicht nog 
véél meer kunstgrepen in het beheer. De verschillende organizaties 
tellen gezamenlijk enkele tientallen beheerders. Maestal mensen 
met bekende namen die elders drukke beroepsaktiviteiten hebben. 
Het gebeurt dan ook niet zelden (meestal!) dat enkele vaste klanten 
van de beheerraad beleidsbeslissingen nemen, terwijl de overgrote 
meerderheid van de beheerders zijn kat stuurt Zo werd het ontslag 
van direkteur Rau en sekretaresse Roose van Ontdek de Wereld 
beslist door 5 beheerders tegen drie neen-stemmers, en met 10 afwe
zigen... 

Wie dokumenten en getuigenis
sen over het dagelijks beheer ver
zamelt botst steevast op vier 
namen: afgevaardigd-beheerder 
Paul Willems van het PvSK, direk-
teur-generaal Pierre Arty (schuil
naam voor Pierre Lulsens) van de 
Vereniging voor Artistieke en Kul-
turele Spreiding — VACV, Jozef 
Van Hoeck, afgevaardigd-beheer
der van het Kunst- en Kultuurver
bond, en beheerder Herman Lie-
baers, tevens hofmaarschalk. 
(Terloops: de namen Willems en 
Liebaers duiken ook op bij het 
fameus projekt «Trefpunt 150», 
voor de bouw van een stadscen
trum op de taalgrens...). 

H A N D E L 

De topadministratie van het pa
leis is in handen van 7 fransta-
l igen: de heren De Voghel (alge
meen voorzitter), Paul Willems (af
gevaardigd-beheerder), Hartung 
(direkteur), Vermeylen (studie
dienst), Horten (ekonoom), me
vrouw Vogelaers (sekretaresse) 
en mevrouw Brismée (sekretari-
aat). 
Nota's en brieven aan het perso
neel worden bijna steeds in het 
Frans opgesteld. Alle vergade
ringen van het direktiekomitee ge
schieden in het Frans ; de fransta-
lige notulen worden niet vertaald. dhr. P. Arty 

De dienstnota's voor het lager 
personeel zijn wel eens een keer 
tweetalig. 
Het telegram-adres van het PvSK 
luidt: « Palaisarts ». 
En wie in het «taverne des 
Beaux-Arts» een stukje wil eten 
kan zijn keuze maken in eentalig 
Franse spijskaarten. 
De verkoopsruimten langsheen 
de Ravensteinstraat zijn ver
huurd aan franstalige uitbaters. 
Met dergelijke pikante details kan 
je een bladzijdenlang verhaal 
schrijven... 

Wie de verschillende diensten in 
het palels op een rijtje zet stelt 
vast dat In deze tempel 88 men
sen tot het kaderpersoneel beho
ren : 58 franstaligen en 30 neder-
landstailgen. Alleen bij «Jeugd en 
Muziek» zijn er gezonde taaitoe
standen. Organizatoren van mani
festaties, voordrachtgevers, kun
stenaars, bezoekers, ondervin
den op alle mogelijke wijze dat 
men in het PvSK de Vlamingen lie
ver ziet gaan dan komen. 
Deze pesterijen kregen reeds 
een ruime echo. Maar, wat weinig 
(té weinig !) in het licht kwam zijn 
de handelsbedrijvigheden van 
«Het Paleis». Door hun belangrij
ke betoelaging van overheidsin
stellingen (ministeries, kultuurkom
missie, provinciebestuur...) mo
gen we de tien vzw's wel degelijk 
als «openbare nutsinstellingen» 
beschouwen. Ze ontsnappen 
nochtans via hun statuut van 
«vereniging zonder winstoog
merk » aan de gepaste spelregels 
en kontrole van overheidsdien
sten. De handel kan hier welig 
bloeien .. Via zijn impresario's ver
koopt het paleis koncerten, ballet-
en filmvoorstellingen, enzomeer. 

WIJ 18 
19 MEI 1977 



i4KTU/1LIT€IT 

De uitdrijving uit het paleis... 
Op dinsdag 22 maart werd de direkteur van Ontdek de Wereld met 
zijn sekretaresse uit het Paleis voor Schone Kunsten gejaagd. Ze 
kregen hun ontslagbrief, en ook nog twee uur de ti jd om de plaat te 
poetsen. In hun ontslagbrief wordt gezwaaid met argumenten van 
bezuinigingen en wordt tevens gewezen op de unanieme beslissing 
van de Raad van Beheer... 
De Raad van Beheer van het Kunst en Kultuurverbond telt achttien 
beheerders. Op de bewuste zwarte dinsdag waren welgeteld tien 
beheerders afwezig: Johan Fleerackers (kabinetschef van Neder
landse Kuituur), W. Verougstraete, Mark Galle, Marcel Coole, Hugo 
Weckx (NCC-voorzitter), Hendrik Fayat, Filip Van Bever (alomge-
kend bestendig-afgevaardigde die dertien-in-een-dozijn beheersman-
daten kumuleert), Maurits Naessens (welbekend bankdirekteur), F. 
Van Vlierden en Herman Liebaers (Hofmaarschalk)... 
Acht op de achttien beheerders waren wél aanwezig, drie van de 
acht hebben geprotesteerd tegen het voorgenomen onts lag: de 
heren P. Rock, B. Parloor en A Monteyne. Op in totaal achttien 
beheerders hebben dus vijf PvSK-bonzen de beslissing genomen de 
winstgevende vereniging « Ontdek de Wereld » te kortwieken. 

A A N K L A C H T 

Een zorgvuldig onderzoek van 
het dossier Ontdek de Wereld, 
leidt tot volgende zwart-op-wit 
vaststellingen. 
— Rau en De Roose v»/erden ont
slagen omdat ZIJ Ontdek de We
reld uitgebouwd hebben tot de 
belangrijkste Nederlandstalige ak-
tiviteit In het PvSK. Op tien jaar 
tijd zorgde de heer Rau nnet zijn 
medewerkers ervoor dat het aan
tal voorstellingen verviervoudigde 
en dat ook de kwaliteit onmisken
baar toenam ; — Ontdek de We
reld werd een te zware konkur-
rent voor Exploration du Monde, 
en moest een afstraffing kri jgen; 
— de ontslagen voortrekkers 
kregen de deur gewezen omdat 
zij zich steeds krachtig hebben 
verzet tegen de tergende discrimi
natie die de Vlamingen in het 
PvSK elke dag opnieuw moeten 
verkroppen. 
En, als de heren Jozef Van 
Hoeck, Pierre Arty, Paul Willems 
en Herman Liebaers deze aan
klacht willen weerleggen, dan wer
pen we deze beheerders en direk-
teurs-generaal (met nadruk op ge
neraal) volgende vragen voor de 
voeten; 

Er worden ook boeken, tijdschrif
ten, grammofoonplaten, program
mabrochures en drank verkocht. 
Bovendien verhuurt men er zalen, 
winkels en kantoorruimten. De 
perken van een vzw worden dui
delijk overschreden. Onder de ju
ridische dekmantel van een vzw 
oefenen «het Paleis- en de zus-
terorganizaties alle aktiviteiten uit 
die behoren tot de rol van een 
handelsvennootschap, en zij krij
gen bovendien nog miljoenen aan 
staatstoelagen ten geschenke. 

V E R L I E S ? S U B S I D I E S ! 

De incidenten omtrent Ontdek de 
Wereld hebben een aanduiding 
gegeven dat overhevelingen van 
gelden van de ene organizatie 
naar de andere, binnen de ge
sloten deuren van het paleis, 
geen zeldzaamheid zijn. 
Als gevolg van Vlaamse protest-
akties werd Ontdek de Wereld 
overgeheveld van de V A C V (P. 
Arty) naar het Kunst- en Kultuur
verbond (J. Van Hoeck). Daarbij 
werd tevens beloofd dat inkom
sten van vertoningen van « Explo
ration du Monde» in Vlaanderen 
gedeeltelijk zouden toegewezen 
worden aan Ontdek de Wereld... 
Daar is nauwelijks iets van in huls 
gekomen. Op 16 januan 1976 
werd een vergadering belegd 
(waarop de heer Hugo Rau niet 
aanwezig mocht zijn) met de he
ren Arty, Van Hoeck, Bavais, Bie-
mans en mevrouw Van Moerbe-
ke In het verslag van deze verga
dering kan men lezen : « Er werd 
overeengekomen dat het Kunst
en Kultuurverbond 90 t.h. van het 
overschot van de Franse «Ont
dek de Wereld "-voorstellingen in 

1) Waarom werden juist mensen 
met de langste diensttijd (10 en 5 
jaar) als de h. Rau en juffr. De 
Roose ontslagen, terwijl Ontdek 
de Wereld toch nog twee andere 
bedienden in dienst heeft ? 
2) Waarom werd precies de h. 
Rau bestraft door dit ontslag, ter
wijl toch slechts de h. Van Hoeck 
alle uitgaven door zijn handteke
ning mogelijk maakte en verant
woordelijk was voor alle rekenin
gen en betalingen ? Geen enkele 
betaling kon immers gebeuren 
zonder de handtekening van de 
h. Van Hoeck (en bij diens afwe
zigheid van de h. Willems). Werd 
de h. Van Hoeck tot de orde 
geroepen ? 

3) Waarom werd als «bezuini
gingsmaatregel » niet gedacht 
aan het ontslag van de h. Van Aal
deren, die met tachtig voorstel
lingen voor toneel en kleinkunst 
een tekort op zijn organizatiecij-
fers heeft van 850.000 fr.? Om
dat hij van Nederlandse nationali
teit is (dus politiek minder gevaar
lijk), en slechts vijf jaar in dienst 
is? 

4) Waarom heeft de Raad van 
Beheer geen rekening gehouden 
met het voorstel tot bezuiniging 
dat in februari 1977 werd opge

maakt door de h. Willems, de h. 
Van Hoeck en de h. Rau'^ Dit 
voorstel kwam tot stand na een 
langdurig, zorgvuldig onderzoek 
van de cijfers en zou Ontdek de 
Wereld betere mogelijkheden ver
schaffen, o.a. door rationalizatie 
van het prospektiewerk en het 
verzenden van vouwbladen. 

5) Waarom kregen de h. Rau en 
juffr. De Roose op de dag van 
hun ontslag precies fwee uur tijd 
om hun persoonlijke bezittingen 
te nemen en werd hen de verde
re toegang tot de kantoren verbo
den ? 

6) Waarom werden deze ont
slagen voorgesteld als een una
nieme beslissing van de Raad 
van Beheer, terwijl een aantal 
aanwezigen met instemden met 
deze ontslagen, de gevolgen van 
de voorgestelde «bezuinigings
maatregelen» niet beseften of 
voor het merendeel afwezig wa
ren? 

7) Waarom gebeurden deze ont
slagen onmiddellijk na de felle inci
denten bij voorstellingen tegen Ex
ploration du Monde te Leuven en 
te Berchem ? Deze incidenten 
hadden plaats tijdens protestma
nifestaties omdat Exploration du 
Monde zich in geen enkel opzicht 
hield aan de schriftelijke overeen
komsten met het Algemeen Ne
derlands Verbond en het Taalak-
tiekomitee in 1974. Is zulks wel
licht in overeenstemming met de 
brief die de h. Van Hoeck op 4 
november 1974 schreef aan de h. 
Piet De Pauw en waarin staat: 
«Indien mijn beleid moet gepaard 
gaan met incidenten tijdens de 
Franstalige voordrachten van 
«Ontdek de Wereld», dan zal ik, 
zeer tot mijn spijt de Raad van 
Beheer van de VACV verzoeken 
een einde te stellen aan de aktivi-
teiten van Ontdek de Wereld. Dit 
zou het einde betekenen van 70 
Franstalige, maar ook van 500 
Nederlandstalige voordrachten 
van Ontdek de Wereld.» 

Mar je t De Roose en Hugo Rau 

D A G V E R J A A R D A G 

Nu Ontdek de Wereld onthoofd 
werd, komen voor het volgend sei
zoen 800 filmvoorstellingen in het 
gedrang en zullen 300.000 gega
digden in Vlaanderen elders kultu-
reel vertier moeten zoeken. Hoe 
ziet de toestand van Ontdek de 
wereld er op dit ogenblik uit, na 
het ontslag van Hugo Rau en 
Marjet De Roose? 
1) De organizatoren en eige
naars van zalen die nu dringend 
data in optie moeten nemen voor 
het 25e seizoen 1977-1978, we
ten niet eens welke voorstel
lingen beschikbaar zijn. Op hun 
vragen wordt steeds ontwijkend 
geantwoord. 
2) Affiches of folders in verband 
met het volgend seizoen zijn nog 
met beschikbaar, zodat de abon
nering voor reeksen voorstel
lingen een gevoelige achterstand 
vertoont. • 
3) Een video-cassette-recorder 
(prospektiemiddel nr. 1), die door 
een firma gratis ter beschikking 
van Ontdek de Wereld was ge
steld, werd als « overbodig » terug
gestuurd. 

4) Om de voorstellingen voor het 
volgende seizoen bekend te ma
ken, was voorzien dat Ontdek de 
Wereld een gratis informatie
stand voor organizatoren zou heb
ben tijdens het Davidsfondskon-
gres te St.-Denijs-Westrem, enn 
Jeugdinfo te Hasselt en een info-
beurs van Vakantiegenoegens in 
Etterbeek -.Ontdek de Wereld 
was er afwezig... 

5) Voor de promotie van Ontdek 
de Wereld is de viering van het 
25-jarig bestaan van enorm be
lang, zoals trouwens Exploration 
du Monde twee jaar geleden bij 
zijn verjaardag duidelijk heeft be
grepen. Van de voorbereiding 
van deze 25e verjaardag is nog 
steeds niets te merken. 

6) Terwijl Exploration veertien 
verschillende filmspreekbeurten 
per jaar aanbiedt en Ontdek de 
Wereld vorig jaar een keuze liet 
tussen dertien verschillende films 
van Vlamingen en Nederlanders, 
moesten de sprekers vorige 
maand vernemen dat er vanaf 1 
september 1977 nog slechts zes 
filmspreekbeurten beschikbaar 
zullen zijn. 

Vlaanderen zal overlaten aan de 
VACV, Vereniging voor Artistie
ke en Kulturele Spreiding, organi-
zator van Exploration du Monde ». 
Deze geldkwesties kunnen inge
wikkeld lijken, en dat is de geld-
handel in het PvSK ongetwijfeld. 
Duidelijk is nu wel dat een boeien
de nederlandstalige vereniging 
van zijn geldmiddelen beroofd 

wordt, dat winstgevende instel
lingen gelden laten afvloeien naar 
andere PvSK-balansen (zoals het 
Koninklijk Circus) om een schijn 
van verantwoorde programmatie 
te wekken. 

Verliescijfers (bij voorbeeld het 
Kunst- en Kultuurverbond) die
nen dan weer om miljoenensubsi-
dies van de ministeries los te krij
gen. 

De heer J. Van Hoeck in een 
nota: « dit geeft het Kunst- en Kul
tuurverbond de mogelijkheid een 
negatieve balans voor te leggen, 
en gedurende verscheidene jaren 
subsidies te verkrijgen»... 

Het Brussels Paleis voor Schone 
Kunsten heeft jarenlang een 
Vlaamsvijandige en kultureelbe-
denkelijke politiek gevoerd. 

Dit is zeer ernstig, te meer omdat 
het paleis onder de Hoge Be
scherming staat van koningin Fa-
biola. 

dhr. P. Wil lems 

Voor ons is het nu wel duidel i jk: 
het PvSK is een augiasstal die 
dringend moet uitgemest wor
den. De taaiperikelen versprei
den een vieze geur van onver
draagzaamheid. Maar, de finan
ciële rekeningen zorgen voor 
nog veel meer onaangename 
geurtjes. 

(hugo de schuyteneer) 

L'administrateur-délégué, Jozef Van Hoeck, du 
Kunst en Cultuurvèrbond, eind 1969 in een nota aan 
zijn paleiskollega's Paul Willems en Pierre Ar ty : 
«Dans Ie bilan du Kunst- en Cultuurvèrbond, a sou-
mettre au Ministère de la Culture, la dette du Kunst
en Cultuurvèrbond vis-a-vis du Palais et de l'ADAC 
dolt être maintenue. Ceel permettra au Kunst- en Cul
tuurvèrbond de soumettre un billan en deficit pen
dant plusieurs années et d'obtenir les subsides.» 
(N.v.d.r.: het Kunst- en Kultuurverbond MOET dus in 
de boekhouding verlies vertonen om subsidies van 
het ministerie van Nederlandse kuituur te kunnen 
opstrijken!) 
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Frank Philippi 
De Antwerpse fotogalerij Paule Pia kwam onlangs nogal omstreden 
In het nieuws van het fotografenwereldje. In een BRT-mtervIew had 
Paule namelijk verklaard dat zij de eerste Belgische fotogalerij uit 
de vaderlandse bodem gestampt had. Een pleziertje dat wij haar 
natuurlijk best gunnen, maar daarom nog niet strookt met de werke
lijkheid (en P.P. weet dat ook). Na een Brussels experiment, riep Jan 
Colpaert de 5.6 te Gent als eerste fotogalerij van dit landje in het 
moeizame maar daarom niet minder verdienstelijke leven (waarover 
wij overigens reeds eerder schreven). Paules te ver gaande voortva
rendheid doet trouwens helemaal geen afbreuk aan de charme en 
belangrijkheid van haar inderdaad baanbrekende galerij. Daar stelt 
tot einde van deze maand Frank Philippi een meer dan opmerkeli jke 
kollektie foto's tentoon. 

Het ei van Ph i i i pp i 

Frank Philippi zou je zijn leeftijd 
verre van aangeven, toch werd 
hij ruim 56 jaar geleden te Antwer
pen geboren Daar studeerde hij 
aan de akademie, later ook aan 
de school van kunstambachten 
te Vevey in Zwitserland Hoewel 
hij uitsluitend fotograaf was, werd 
hij toch als volwaardig lid aan
vaard door de vrij selekte schil-
dersgroep G-58 die van het histo
rische Antwerpse Hessenhuis 
een Europees centrum van aktue-
le kunst gemaakt had De reeks 
werkfoto's die Frank toen maakte 
in de ateliers van de tot de groep 
behorende kunstenaars (en bij 
Jef Verheyen) is trouwens een 
kunstgeschiedkundig monument 
dat een museumaankoop beslist 
verdient Na deze avant-garde in
breng exposeerde Philippi als er
kend meester m de fotografie 

zowat overal te lande en ook ver 
daarbuiten, bij ons weten o a te 
Modena, Keulen, Kaapstad, We
nen en Luxemburg In Antwerpen 
genoot hij lange tijd faam als por
tretfotograaf, maar vestigde zich 
uiteindelijk — na wat problemen 
door aan gigantisme te doen — 
als welvarend reklamefotograaf 
te Brussel Toch heeft hij de vrije, 
kreatieve fotografie nooit verla
ten en geregeld affirmeerde hij 
zich in exposities als «meester 
van het naakt» (bijna té vanzelf
sprekend een konstante in de 
fotokunsÖ En juist daarom is de 
huidige show bij Paule Pia een zo 
verrassende revelatie mets dan 
kleurfoto's nu met slechts één 
tema, het «ei» 

Verrassend in zijn ultieme kon-
sekwentie, maar toch met geeel 
onverwacht, want Frank Philippi 

Frank Philippi 

IS altijd wel bezeten geweest van 
de geweldige, scheppende vorm-
kracht van de ei-vorm (zo herinne
ren WIJ ons bv vroegere rekla-
me-mailings waarin dit tema aan 

bod kwam) Nu wordt — fotogra
fisch — het ei tot zijn essentie 
geëxploreerd En Frank geeft zijn 
expositie dan ook een verduidelij
kend motto mee uit de Dictionnai-

Van Warden Oom, Stifn Streuvels 
en het Bolsjevisme... 
Van de heer Hervé Daras uit Berchem ontvingen we een 
overdruk van zijn beschouwingen over de leesgewoonten 
van ons volk tussen beide wereldoorlogen Het gaat meer 
bepaald om de leesgewoonten op het platteland aan de hand 
van een onderzoek in de streek van Oedelem-Oostkamp. 

Graag citeren we het besluit van dit uitvoerig artikel. 

1 
Tussen beide wereldoor
logen in bestond er een inni
ge binding tussen de schrij
ver en zijn lezerspubliek 
Warden Oom (« Uit het volk, 
voor ons volk i» was zijn leu
ze), Stijn Streuvels, Guido 
Gezelle en Rene of Neten de 
Clercq in Wes;-Vlaanderen, 
Timmermans en E Claes in 
Brabant Zij si~.hreven met 
voor een elite — vele moder
ne romanciers en dichters 
schijnen dit nu wel te doen 
want wie verstaat er nog 
iets van hun geschnften bui
ten enkele akademici"? — 
maar wel voor het volk. En 
dat volk waardeerde hun 
pennevruchten, citeerde er 
zelfs bij bepaalde gelegenhe
den delen uit Toen wij vader 
enkele maanden geleden 
vroegen waarom hij zoveel 
van Gezelle hield, antwoord
de hij «Je kunt hem zoe 
goed verstoan en je ka't zoe 
schone zeggen » Vanuit li
terair-sociologische optiek 
mag dit o i wel eens dik in de 
verf worden gezet 

Wat het drukken en uitge
ven betreft was Joris Lan-
noo uit Tielt heer en meester 
(ongetwijfeld voor West-
Vlaanderen) De «toppers» 
Warden Oom en Stijn Streu

vels werden alle bij Lannoo 
gedrukt en uitgegeven' 

Ook het Davidsfonds be
zat een monopoliepositie op 
het platteland Het leverde 
reeksen boeken aan de pas 
opgerichte gemeentelijke 
« boekerijen » Het heeft hier
door daadwerkelijk meege
holpen aan de verheffing 
van ons volk wellicht vooral 
van de jeugd want wij kun
nen ons moeilijk voorstellen 
dat de oudere boeren nu 
plots het (winterse) kaarten 
en (zomerse) bolspel zou
den gelaten hebben om een 
roman ter hand te nemen 
Het valt anderzijds te betreu
ren dat het Davidsfonds 
door het propageren van 
boeken als «Brieven uit So-
vjet-Rusland» (met impnma-
tur van de hoogste geestelij
ke instanties O bij de vooroor
logse jeugd een bepaalde 
mentaliteit heeft aange
kweekt waarvan het zich 
onmiddell i jk na W O II 
heeft gedistantieerd. 

Het ware o i interessant te 
onderzoeken welke vooroor
logse auteurs ook nu nog 
gelezen worden Iemand als 
Edward Vermeulen is volle

dig de mist ingegaan , de her
drukken en heruitgaven van 
het werk van G Gezelle en 
Streuvels bewijzen dat zij he
den nog gelezen worden al
hoewel men zijn oordeel ook 
hier best kan nuanceren Pa
ter Vlaeminck b v die de 
biblioteek in Beernem (West-
Vlaanderen) beheert, onder
streepte onlangs — voort
gaande op cijfers van ontle
ningen en op gesprekken 
met jonge lezers — dat 
Streuvels met meer die aan
trekkingskracht bezit die hij 
vóór w o n had Wat de jon
geren van Streuvels nu nog 
lezen, is meestal «verplich
te » lektuur (door de schoolin-
stanties opgelegd), zij verkie
zen W Ruyslinck, H Lam-
po, Jos Vandeloo, M Gij-
sen, W Elsschot e a boven 
Streuvels 

Wat hebben wij met dit kort 
essay willen aantonen ? 
Niet veel, want het onder
zoek berust op een te smal
le basis. W i | zouden het erg 
op prijs stellen mocht men 
op akademisch niveau enke
le aangehaalde tema's — 
wat las men b.v \n West-
Vlaanderen tussen 1918 en 
1 9 4 0 ' — verder uitdiepen. 
Want het dient gezegd, er 
werd op dit terrein nog bij
na geen wetenschappeli jk 
werk geleverd. 

re des Symboles uitgegeven door 
Laffont en vertaald door ons 
« Het ei IS een essentie, die, in oer
vorm, de totaalheid van het zijn 
omvat Het ontkent de chaos als 
basis van orgamzatie De geboor
te van de wereld uit een ei is een 
idee dat vele beschavingen ge
meen hebben Kelten, Egyptena-
ren, Grieken, Kanaieten, Fem-
ciers, Tibetanen, Hindoes, Vietna-
mezen, Chinezen, Japanners en 
de volken uit Sibene en Indone-

Frank heeft inderdaad zijn be
zetenheid beleefd en tot op het 
bot een dertigtal foto's, buiten-
maats en groot genoeg om zijn 
filozofische betrokkenheid waar 
te maken Foto's waarin, kwasi 
gelijkvormig, het ei als verschij
ningsvorm primeert soms heel 
vormelijk als contour, dan weer 
fumistisch in een wat romanti
sche kontekst het fraaist in enke
le prenten met een echt kosmi
sche dimensie 

Fotografie 
en waarde 

In zijn geheel gezien heeft de 
fotokunst de laatste tijd de wind 
in de zeilen Musea en nationale 
kollekties kopen foto's aan en 
ook op de kunstveilingen worden 
meer dan behoorlijke resultaten 
behaald, bijna 50000 frank bv 
voor een foto van Man Ray (-1-
16 % voor de kosten), terwijl 
beperkte afdrukken van Julia 
Margareth tot ruim 105000 frank 
opliepen De foto's van Philippi 
gaan voor een geringer bedrag 
15000 frank en ingelijst dan nog 

Daarin sluiten ze zowat aan bij de 
bedragen die gevraagd worden 
in de internationale fotogalerijen 
(zo bestaan er o a 9 in Panjs en 
werden er al openbare verkopen 
georganizeerd in de Verenigde 
Staten, Duitsland, Frankrijk, Enge
land en Oostenrijk) Bij ons 
bezit het Provinciaal Museum 
voor Kunstambachten Sterckx-
hof (te Deurne) een belangrijke 
fotoverzameling met werken van 
de voornaamste binnenlandse fo
tografen Wat het buitenland be
treft citeren wij als goed in de 
markt liggende namen o a Bou-
bat, Sieff, Brandt, lonesco. New
ton, Plossu, Kane, Harali, Vogt, 
Avadon, Tourjdmann, Giacobetti, 
Penn, Adams en natuurlijk de 
grootmeester Henri-Cartier Bres
son De onbeperkte reproduktie-
mogelijkheid wordt weleens als 
bezwaar geopperd om de foto
grafie als kunstvorm te ontken
nen Wat natuurlijk vrij onzinnig is 
omdat de kreatieve daad bij de 
opname en het ambachtelijke 
werk bij het afdrukken onmisken
baar zijn In die zin kan de fotogra
fie gelijkgesteld worden met de 
grafiek Van hun kunst bewuste 
fotografen beperken hun afdruk
ken per foto dan ook tot gemid
deld 10, hooguit 15, waarna het 
negatief met zelden vernietigd of 
onbruikbaar gemaakt wordt 

Naast een zuiver artistieke waar
de heeft de fotografie trouwens 
ook een belangrijke dokumentai-
re en kultuurhistorische waarde, 
waardoor de voornamelijk oude
re eksemplaren sterk in de be
langstelling van verzamelaars ge
komen zijn Hoe ook, een investe
ring in goed fotografisch werk is 
zeker geen risico 

^ 
Frank Philippi, Fotogalerij Paule 
Pia, Kammenstraat 57, Antwer
pen, tot 26 mei, dinsdag tot zater
dag, 13 tot 18 uur. 
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Frans Vlaanderen weer 

een beetje meer dichtbij 
RIJSEL — Onder grote belangstelling van taal- en geestesgenoten 
uit Frans-Vlaanderen, Vlaanderen en Nederland werd het jaarboek 
«De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Fran5ais-1977» boven de 
doopvont gehouden. 

. De korte plechtigheid ging opnieuw door in het konsulaat-generaal 
van België. Mr Raf Renard, voorzitter van de Stichting Ons Erfdeel, 
herinnerde in zijn korte toespraak aan de voorstell ing van het eerste 
jaarboek een jaar geleden en vertelde dat de uitgave van een derge
lijk jaarboek ernstige zakelijke risiko's met zich meebrengt. En toch 
verheugde dhr Renard er zich over dat de oplage 1966 vri jwel totaal 
uitverkocht is. Een tweede reden van vreugde was de goede ont
vangst van het jaiarboek, zowel in de pers als bij de deskundigen van 
de drie landen. 

Dhr Renard stelde terecht dat 
goede buurtschap kennis en in
zicht van mekaars verleden en 
heden veronderstelt. Dat was de 
gedachte die de samenstellers be
zighield. Bij een eerste blik op het 
jaarboek 77 stelt men vast dat 
weer naar verscheidenheid Van 
onderwerpen werd gezocht. Dat 
kan alleen maar verheugen. Een 
vaststelling ; de Vlaamse auteurs 
behandelen de historische feiten, 
terwijl hun Franse kollega's de hui
dige problemen van Noord-Frènk-
rijk onder het vergrootglas ne
men. 
Dr Eric Defoort brengt een uitge
breide bijdrage over Valentin 
Bresie en het Frans-Vlaamse re-
gionaiisme tussen 1922-1931. An
dre Legrand heeft het over de 
verhouding van de politieke mach
ten in Noord-Frankrijk na de ge
meenteraadsverkiezingen. 
Erik Vandewalle (geen onbeken
de voor onze lezers) titelt zijn bij
drage «Een flamingantisch getui
genis uit Frans-Vlaanderen» 
(1928). Andere bijdragen van de-

Reeds op het Volksunie-Kongres 
te Gent in 1955 werd geëist dat 
'voor alles de menselijke per
soonlijkheid van de arbeider 
steeds zou erkend en eerbiedigd 
worden'. Deze eis loopt sinds
dien als een gouden draad door
heen de mikro- en makro-ekono-
mische belangstelling van de VU. 

De winst van 'n 
demokratische 
ekonomie 
De bezorgdheid van de V U op dit 
stuk kwam tot uiting op verschil
lende wijzen. Onder andere — 
het lijkt een detail, maar het is er 
geen — door via de kolommen 
van dit blad regelmatig melding te 
maken van publikaties die de 
demokratizering van de ekono
mie en de bedrijven als onder
werp hebben. 
In de Aula-reeks van « Het Spec
trum» verscheen vorig jaar een 
origineel Nederlands werk van 
Thomas en Bas de Gaay Fortman 
'De winst van een demokrati
sche ekonomie». Het is een werk 
van wisselend niveau en sommi
ge uitspraken zal men niet volle
dig kunnen bijtreden. Maar alles 
bij elkaar is dit pleidooi voor een 
demokratische ekonomische or
de van aard om de belangstellen
de lezer te boeien, ook al omdat 
de auteurs er in geslaagd zijn vak
taal te vermijden en dus op elke 
bladzijde voor iedereen verstaan
baar blijven. Jvb. 

Dr. Henk Thomas en prof. dr Bas 
de Gaay Fortman — «De winst 
van een demokratische ekono
mie » — Aula-reeks nr. 576 - Uitg. 
Het Spectrum, Utrecht-Antwer-
pen - 1976- 144 biz. - 115 fr. 

ze auteur in dit jaarboek z i jn: Kro-
-ntek r976 en samen met Eric 
Defoort Bibliografie 1976 waarin 
respektievelijk de biezonderste 
gebeurtenissen en uitgaven i.v.m. 
de Franse Nederlanden vermeld 
en opgenomen werden. 

Lucy Van Pelt wijdt de lezer in in 
de schrikaanjagende wereld van 
beeldhouwer Eugene Dodeigne. 
Prof Jozef Smeyers handelt in 
een met platen en crtaten rijkelijk 
gestoffeerde bijdrage over de 
18de-eeuwse literatuur in het Ne
derlands . in Noord-Franknjk. In 
een eerste deel (jaarboek 76) 
behandelde de auteur de toneel-
bedrijvigheid. 

Van Pierre-Jean Thuerelle lezen 
wij «Vers un déclin démographi-
que de la region du Nord ?» Een 

biezonder lezenswaardig artikel 
dat onomwonden het probleem 
van het demografisch verval be
nadert en waarvan de angstige 
konklusie luidt: «We vrezen 
bovendien dat dit demografisch 
verval de voorbode is van een 
algemene achteruitgang van 
Noord-Frankrijk ». 
Met dé bijdrage van de Gentse 
stadsarchivaris Johan Decavele 
zijn we opnieuw de historische 
toer op. Hij behandelt nl. de aan
loop tot de reformatie in Frans-
Vlaanderen. 

Suzanne Tucoo-Chala van de uni
versiteit van Pau schrijft over de 
van Rijsel afkomstige Parijzenaar 
Charles Panckoucke. De auteur 
noemi deze man « de eerste gro
te Franse uitgever-handelaar van 
Europees formaat». 
Met Luc Schepens zitten we dich
ter bij huis. Zijn bijdrage handelt 
over de Vlaamse inwijkelingen in 
Noord-Frankrijk. Alain Barre titelt 
zijn bijdrage « Les transports rou
tiers de marchandises de la re
gion Nord-Pas-de-Calais. Aan de 
hand van tabellen en kaarten 
wordt de transportrelatie van dit 
gewest met de omliggende depar
tementen verduidelijkt. 
Ludo Mils gaat na in welke mate 
de 19e eeuwse Vlaamse intellek-
tuelen (Vuyisteke, Fredericq, Snel-

De Franse 
Nederlanden 

Francais 
laert, Van Duyse, e.a.) belangstel
ling hadden voor hun taaigenoten 
in Frans-Vlaanderen. 
Van totaal andere aard is de bij
drage van Jean-Michel Dewailly 
(afkomstig uit het plaatsje Hem 
aan de Mark). Hij is öp speurtocht 
geweest naar de «tweede verblijf
plaatsen» aan de zogenaamde 
Cóte d'Opale. 

Prof Vanacker en Cyriel Moey-
aert zoeken respektievelijk sintak-
tische overeenkomsten tussen 
Frans-Vlaamse en Westvlaamse 
dialekten en ontleden de heden
daagse schrijftaal in de Franse 
Westhoek. 
Het jaarboek 1977 van « De Fran
se Nederlanden-Les Pays-Bas 
Frangais» beöluit met een au-
teurslijst. 

Lezers die niet thuis zijn in een 
van de twee gebruikte talen (Ne
derlands-Frans) vinden na elke bij
drage een korte inhoud in de 
andere taal. 
Achteraf bekeken opnieuw een 
jaarboek van hoge inhoudelijke 
waarde, een verruiming van de 
onderwerpen wat ongetwijfeld 
een verbreiding van het lezerspu
bliek in de hand zal werken. 
Opnieuw een 'druk-technisch ver
zorgde uitgave waarop de uitge-~ 
vers in hoge mate fier mogen 
zi jn! 

(M.v.U 

«De Franse Nederlanden-Les 
Pays-Bas Frangais -1977 ». Uitge
ver : Stichting Ons Erfdeel, Muris-
sonsstraat 160, 8530 Rekkem, 
256 bIz., 550 fr. 

Een nieuwe singel 
van een jongen in de schaduw 
Een jongen van bij ons die steeds 
zowat in de schaduw van de klein-
kunstgroten heeft gestaan en het 
nu op eigen benen waagt is Erik 
van Neygen. Uit het Dilbeekse 
afkomstig maar nu woonachtig te 
Erps-Kwerps waar hij in de buurt 
zijn levensgezellin vond. Reden 
om van de stad naar buiten te 
trekken. Maar de «country» 
heeft steeds zijn leven sterk be
ïnvloed. "Sedert jaren en ook 
begin zeventig, met de groep Pen
dulum, heb ik me met deze stijl 
verbonden gevoeld, en je zet het 
zomaar niet aan de kant voor wat 
dan ook.' De eerste gehoorde 
reakties op de plaat waren bijna 
unaniem positief. We vroegen 
hem even tijdens een kort vraag
gesprek wat ie er zelf over dacht 
'Ik veronderstel dat het eigenlijk 
de eerste keer is dat het tech
nisch snor zit en beantwoordt 
aan wat van een echte country-
plaat wordt verwacht En bij het 
tieluisteren tussen Amerikaanse 
produkties door'viel ze ook niet 
buiten de lijn, en we waren er 
echt blij om. De produktie van de 
elpee kon dat niveau spijtig ge
noeg niet halen- en pianist Jean 
Blaute stelde voor John Sluszny 
erbij te halen. Het is een oude rot 
in het vak die eigenlijk nooit echte 
kansen kreeg txjiten het studio-
werk hoewel hij in de 'stijl een der 
meest vakkundige mensen is in 
ons land. Hij heeft dan ook alle 
gitaren, akoestische en elektri
sche, plus pedalsteel erop ge
speeld. » Op de vraag of country 
& western samengaat met Ne
derlandse teksten, iets dat vroe
ger wel eens werd aangevochten 
laat Erik zich nu overtuigend uit : 
'De plaat is voor mij nu het 
bewijs dat het wel kan. Trouwens 
de teksten zijn bijna letterlijke ver
talingen van Merle Haggards 
werk, en met die eenvoudige 

temata bereikt hij ginds een zeer 
breed publiek. Waarom zou ik die
zelfde liedjes hier nu ineens poë
tisch moeten verwoorden ? Voor 
mij is dit plaatje de aanloop naar 
een eipe met Nederlandse verta
lingen van zelfgekozen country-
nummers. Het was vooral een 
test op technisch vlak en het is 
dus deze keer wel meegevallen. 
Graag wou ik nu dat de plaat wel 
wat verkoopt maar dat is de eer
ste bedoeling niet geweest' 
Om af te ronden had ie het nog 
even over optredens en groeps
werk. 'Ik trad vorig seizoen op 
met een begeleidingsgroep die 
echter een eigen repertoire had 
zodat het niet altijd makkelijk was 

om ze te strikken. Liefst wou ik 
wat wachten met optredens tot ik 
een eigen groep kan samenstel
len. Met de muzikanten van de 
plaat wordt het praktisch erg 
moeilijk en een dure grap, voor 
de inrichters dan. Maar het is 
moeilijk muzikanten te- vinden 
waar je dan 100 % op kan bou
wen en tevreden kan van zijn. 

Misschien doe ik wel een paar 
voorstellingen volgend seizoen 
enkel met mijn gitaar of nog 
iemand erbij Alles hangt af van 
hoe de plaat het doet In die mate 
zal men mij wellicht ook vragen. Ik 
begin de realiteit van de dingen 
heel duidelijk in te zien.» 

Erik Van Neygen 

Eenvoudige maar wijze woorden 
van iemand die ook zijn kans 
moet krijgen bij ons. Het fijne sin
geltje 'Als ik wegging' - (Parcifal 
KLE-015) werd meteen al enkele 
keren op onze zenders gedraaid, 
en veel hangt nu af van de com
merciële verdeling, de bevestiging 
van zijn naam en kunnen, en het 
openstaan voor zijn betrach
tingen. Kontakt kan langs teater-
bureau Merlijn, Guldenvlieslaan 
67 te 8000 Brugge of op zijn 
adres Oudebaan 50 in Erps-
Kwerps. 

KONCERTEN ALHIER 

Morgen 20 mei twee belangrijke 
gebeurtenissen. Vooreerst in or-
ganizatie van Harlekijn komt de 
poëtische folk( ?)zanger J.J. Cale 
naar Tielt Een man die met een 
paar steengoede elpees zijn 
faam heeft bevestigd en zopas 
nog maar eens overtuigde met 
zijn laatste elpee «Troubadour». 
Enkel reeds om hem met het num
mer « After midnight» te horen en 
zien de moeite waard. De plaat
sen (rond 200 frJ zijn niet goei-
koop wegens de slechts 1200 
zitplaatsen in de zaal. 

In Mechelen viert de «Herten
aas », wellicht de bekendste kunst
kroeg in de streek, zijn 10e ver
jaardag. Om dit te vieren onder
meer optreden van het Willy Don-
ny jazztrio, en voor een keer 
terug samen, komen De Kadullen 
er het beste spelen uit hun reper
toire van vroeger. Allen daar
heen ! (eveneens vrijdagavond). 
Maandag 23 mei komt de groep 
Ange naar het Koninklijke Circus 
te Brussel, waar op dinsdag 31 
de Amerikaan Nils Lofgrin wel
licht komt Voor juni enkel Jethro 
Tuil en Erik Clapton. In Vorst 

Sergius 
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TU-PROGR/^MMKS 

19 MEI 

BRT 1 

1530 Eendensoep 
VS-speelfilm (1933) 

1635 

1800 
1805 
1835 

1910 
1935 
1945 
2015 

21 15 

2145 
2235 
2305 

De toendrawolf achterna 
Dokumentaire 
Gedeon (f J 
Rondomons 
Zeven kleine Australiërs 
Eerste aflevering van een 
nieuw jeugdfeuilleton 
Premiere 
Kijk uit 
Nieuws 
Kijk over je muur 
Programma n a v Rerum 
Novarum 
Aan de voet van het belfort 
Tweede deel van een pro
gramma over de ontvoog
ding en de stnjd van de 
Vlaamse wevers einde 18e 
eeuw tot de twintigste 
eeuw 
Panorama 
Premiere + 
Nieuws 

NED. 1 

1500 De Waltons (fJ 
1815 Schooltelevisie 
1845 Barbapapa ( f ) 
1855 Nieuws 
1904 De kinderkrant 
19 30 Het kleine huis op de prairie 
2020 Van u wil ik zingen 
2050 Nader bekeken 
21 35 Nieuws 
21 50 Roeien zonder nemen 
2215 Kristenen vandaag 
22 35 Studio Sport extra voetbal 
2300 Politieke partijen 
2310 Nieuws 

NED. 2 

1745 Vesperdienst 
1845 Toeristische tips 
1850 Politieke uitzending 
1900 Nieuws 
1905 De Flintstones (.f) 
19 25 Peppi en Kokki Cf J 
19 40 Cijfers en letters 
2000 Nieuws 
2010 Ellery Queen ( f ) 
21 00 Alias Smith and Jones ( f ) 
21 50 Brandpunt 
2250 Twee ogen, twee oren, 'n 

hart 
2320 Nieuws 

20 MEI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol ( f ) 
1815 Dag aan dag 
1845 Neem nu eens de trein 

Avondvullend programma 
n a V het verdwijnen van de 
«Orient Express», Panjs-ls-
tamboel 

1945 Nieuws 
2015 Neem nu eens de trein 

Voortzetting van het trein-
programma 

21 15 Kompartiment voor doders 
Franse politiefilm (1965) 

NED. 1 

1845 
1855 
1905 
1955 

2135 
2150 

2235 

2320 
2330 

Barbapapa ( f ) 
Nieuws 
Bij ons in Slenaken 
Moonlight bay 
Amerikaanse komedie 
(1951) 
Nieuws 
De rode baron 
W O l-film over luchtvaart
pionier Manfred von Richt-
hoven 
De heer nam bezit van Bug-
brooke 
Dokumentaire 
Politieke partijen 
Nieuws 

NED. 2 
1835 TV-informatie voor Span

jaarden 
18 40 Politieke partijen 
1855 Nieuws 
1904 Calimero ( f ) 
1917 Disko Cirkus 
2000 Nieuws 
2025 De Jordaches ( f ) 
21 15 Aktua TV 
2205 Amsterdams lentefestival 

van muziek 
2330 Nieuws 

21 MEI 

BRT 

1400 Doe mee 
1440 Biljarten 
1540 Voetbal 
1800 Gedeon 
1805 Disneyland 
1852 Ook dit IS leven 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen Show 
21 00 Terloops 
21 45 Bert d'Angelo 
2235 Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
15 32 Ontmoeting met China 
1550 Van beroep balletdanser 
1648 Europese finale penaltybo

kaal 
1715 Voetbal 
1810 Lied van de week 
1815 Teleac 
1845 Barbapapa 
1855 Nieuws 
19 05 De Rallycross '77 
2000 Happy days 
2025 De Martin St-James hyp-

noshow 
21 25 Vandaag G B J Hiltemian 
21 35 Nieuws 
21 50 AVRO's sportpanorama 
22 30 Lions internationaal 
23 40 Politieke partijen 

NED. 2 

1835 TV-informatie voor Marok
kanen 

1840 Politieke partijen 
1855 Nieuws 
1904 Bolke de beer 
19 25 Muziek uit 't hart 
2000 Nieuws 
2025 Tientsin topvanete uit China 
21 10 Michael Strogoff 
22 00 Hier en nu 
2304 Hier en nu - studio sport 
23 30 Tot besluit 
2340 Nieuws 

22 MEI 

BRT 

1000 

1100 
1200 

1230 

1745 
1748 
1855 
1900 
1945 
2000 
2030 

2250 

vanuit 

voor ge-

Euchanstievienng 
Neeroeteren 
Konfrontatie 
Nieuwsoverzicht 
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Sinbad 
Grote Prijs van Moncao 
Bordeaux-Parijs 
Sportuitslagen 
De zevende hemel 
Gedeon 
Vnjetijds tema's 
Nieuws 
Sportweekend 1 
De zaak Lindbergh, histori
sche rekonstruktie 
Nieuws 

NED. 1 

900 Doe mee 
930 Allemaal beestjes 

1330 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Ti-ta-tovenaar 
1627 Grote Prijs van Monaco en 

wielrennen 
1655 Voetbal- en toto-uitslagen 
1700 Kerkdienst 
1800 Een bericht van de «Wilde 

ganzen » 
1815 Teleac 
1855 Barbapapa 
1900 Nieuws 
1905 Wonderland 
2000 Duizendschoon 
2045 Koncert door de «Men 

o'Brass » 
21 30 Voorwaarts en met verge

ten 
2210 Retteketet kukeleku 
2215 2 voor 12 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1700 P C Hooftprijs voor Simon 
Carmiggelt 

18(X) Grote Prijs van Monaco 
1830 TV-informatie voor Turken 
18 35 Polly in Spanje 
19 00 Van gewest tot gewest 
1915 Studio Sport 
20 30 Varen maar 
21 10 Nieuws 
21 15 Den Haag vandaag extra 
2245 Nieuws 

23 MEI 

BRT 

1800 Gedeon 
1805 Klein, klein kleutertje 
1820 De jongen met de gouden 

broek 
1850 De mens en zijn omgeving 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
2055 Als bijlage 
21 45 Inspraak 77 
2245 Nieuws 

NED. 1 

1045 
1845 
1845 
1855 
1905 
2005 
2105 
2135 
2150 
2155 

Schooltelevisie 
Teleac 
Barbapapa 
Nieuws 
Avro's 3 X 20 
Superstars 
Happy days 
Nieuws 
Vandaag 
Gezondheidstest 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Sun-
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
1904 Charlie Bown en het kleine 

grut 
19 30 Dat ik dit nog mag meema

ken 
2000 Nieuws 
2025 Jim Rockford 
21 15 VARA ombudsman 
21 40 Muis 
22 05 Achter het nieuws 
2255 Socutera 

24 MEI 

BRT 

1805 Gestrand 
1830 Muzieksien 
1910 Gastprogramma 
1945 Nieuws 
2015 «Rock and roll is here to 

stay » 
2040 Verover de aarde 
21 30 The unicorn of het mode-

diertje tv-opera 
2210 Nieuws 

BRT-2 

1800 Gedeon 
1805 Gestrand 
1830 Muzieksien 
1910 Het gastprogramma 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2015 Nieuwsmagazine 
21 05 Vlucht uit Zahrain, VS-avon-

turenfilm 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Barbapapa 
1855 Nieuws 
1905 Piste 
1950 Mozes de wetgever 
2040 All you need 
21 35 Nieuws 

21 50 AVRO's wie-kent-kwis 
2310 Nieuws 

NED. 2 

1845 Barbapapa 
1855 Nieuws 
1905 AVRO's toppop prezen-

teert de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 De grote dne dhr D van 

Agt, dhr J den Uyl, dhr H 
Wiegel 

2325 Nieuws 

25 MEI 

BRT 

1630 Tip-top 
1815 Gedeon 
18 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 
1945 Nieuws 
2012 Voetbal Borussia Mon-

chengladbach — Liverpool 
22 15 De vijfde windstreek 
2305 Nieu«vs 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 De film van ome Willem 
1600 Taarten 
1610 Nooit een saai moment 
1710 In de herfst vliegen ze uit 

dierenfilm 
1815 Teleac 
1845 Barbapapa 
1855 Nieuws 
1904 Verkiezingen 1977 

NED. 2 

1845 Barbapapa 
1855 Nieuws 
1904 Van onze speciale verslag

gevers 
1934 Socutera 
1945 Nieuws 
2010 Finale Europa-cup 1 
2205 Het Moskouse staatscirkus 
2255 Nieuws 

Door het teken ( f ) duiden 
WIJ feuilleton aan 

TY-SELEKTIE 
D O N D E R D A G 19 M E I 
15 u. 30, BRT — Eendensoep 
( U S A 1934) 
Film van L e o M c C a r e y Een de r 
h o o g t e p u n t e n in de gesch ieden is 
van de bu r leske U i t s t e k e n d e ro l 
len van d e M a r x B ro the rs , voo ra l 
van G r o u c h o en H a r p o 
15 u. 40, D 2 — De keikoppen 
van de M o n t e - C a r i o Rally (En
gels 1969) 
K o m e d i e van K e n A n n a k i n Een 
t iental p loegen v e r t r e k k e n vanui t 
versch i l lende landen o m aan de 
rally van Mon te -Ca r Io 1920 dee l 
te n e m e n M a a r al len d o e n met 
m e e uit spor t iv i te i t M e n kr i jg t 
g e e n t i jd o m z ich te ve rve len t i j 
d e n s d e z e bu r leske k o m e d i e M e t 
T o n y Cur t is , Te r ry -Thomas , Mire i l 
le Dare, W a l t e r Chiar i , G e r t Pro
be, S u s a n Hampsh i re , Bourv i l , e a 
20 u. 35, F 2 — Z i j drinkt niet, zij 
rookt niet, zij perst niet af, 
maar. . . zij babbelt. (Fr. 1969) 
K o m e d i e van M iche l A u d i a r d 
M e t A n n i e Gi rardot , B e r n a r d 
Blier, Mire i l le Darc , S im, Ca the 
r ine Samie , e a 
V R I J D A G 20 M I E 
19 u. 55, N 1 - Lentefeest ( V S A 
1951) 
M u s i c o l o r van Roy De l Ru th D e 
f i lm verhaa l t de idylle t ussen een 
j o n g meis je en haar j o n g e buur
m a n A l les e ind igt naar be l ieven, 
na enke le moe i l i j kheden, ve roo r 
zaak t d o o r e e n we in ig toesch ie te 
l i jke vader , e e n kopp ig r ivaal en 
e e n qui t ig b roe r t j e Pre t t ige evoka -
t ie van het c h a r m a n t - o u d e r w e t s e 
A m e r i k a van r o n d 1 9 1 4 M e t D o n s 
Day , G o r d o n M c R a e e n L e o n 
A m e s Een spec ia le ve rme ld i ng 
v o o r d e kleine Billy G r a y 
21 u. 15, BRT — Kompart iment 
voor doders (Frans 1065) 
Poli t ief i lm van C o s t a - G a v r a s 
M e r k w a a r d i g e en ong ine le reali-
zat ie S te r k persoon l i j ke stij l V o l 
g e h o u d e n spann ing U i t m u n t e n d 
spe l van Y v e s M o n t a n d , S i m o n e 
S ignore t , J a c q u e s Perr in, Ca ther 
ine A l legret , P ier re M o n d y , M i che l 
Piccol i , e a 

23 u. 25, D 1 — Kus me, domoor 
( V S A 1964) 
Vaudev i l l eske komed ie , v e r w e 
zenl i jk t d o o r Billy W i l d e r V r i j be
hoor l i j k o p t r e d e n van K im Novak , 
Felicia Farr, Ray W a l s t o n en 
D e a n Mar t i n D e k o m e d i e t o o n be
let dat m e n de vo ls lagen amora l i -
te i t van p e r s o n a g e s en s i tuat ies 
al t e e rns t ig z o u n e m e n 
Z A T E R D A G 21 MEI 
20 u. 20, RTB — Bebert en de 
boemeltre in (Fr. 1963) 
K o m e d i e van Y v e s R o b e r t Een 
k roos t r i j k gez in uit een prov inc ie 
s tad je d o e t a a n k o p e n te Pari js 
Het k o m t er v a n z e l f s p r e k e n d t o t 
heel w a t a v o n t u r e n Pet i t G i b u s 
hee f t een g o e d e mimiek K o d d i g 
e n kanka tu raa l spe l van P M o n 
dy, M Ser rau l t en J Higel in 
D I N S D A G 24 M E I 
21 u. 05, BRT 2 - V lucht uit 
Zahra in ( V S A 1961) 
A v o n t u r e n f i l m van Rona ld Nea-
m e K n a p scenano , spann ing , ver 
z o r g d e u i twerk ing , moo ie opna
m e n M e t Yul Brynner , Sal M i n e o , 
M a d l y n Rhue, J a c k W a r d e n , e a 
W O E N S D A G 25 MEI 
14 u. 15, RTB — Ver boden spe
len (Fr 1952) 
Drama t i sdhe f i lm van René C le 
m e n t D e f i lm begin t t i jdens de 
v luch t van 1940 e rgens o p d e 
w e g e n in Zu id -F rankn jk D iep aan
g r i j pende f i lm, d ie d e v o o r vo lwas 
s e n e n o n b e k e n d e w e r e l d van he t 
k ind peil t P rach t ige rol len van d e 

k inde ren Br ig i t te Fossey en G e 
o r g e s Pou jou ly 
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Van alle finales voor een of andere Europese voetbalbeker lag de finale voor de 
Beker der Bekerhouders ons het nauwst aan het hart, omdat er een (half) Belgi
sche ploeg bil betrokken was : Anderlecht. Het moest optornen tegen Hamburg, 
en dat bleek geen kleine geuze te zijn. Een uur lang kon weerstand worden 
geboden — zij het dan met een nogal onsportief foutje hier en daar, dat wij lie
ver niet hadden gezien — maar naar het einde toe werd de druk te sterk. De 
2—0 uitslag was volkomen logisch. En onze mannen mochten met opgeheven 
hoofd het veld verlaten. Zij deden wat ze konden, en zij deden het goed. Spor
tief verliezen van een sterkere tegenstrever is beter dan er onsportief van win
nen. Wi j wensen Broos en Co geluk met hun mooie finale. 
Zowel de spelers van Anderlecht als die van Hamburg was voor hun bekerfina
le in Amsterdam 250.000 frank beloofd in geval van overwinning. Wij nemen 
maar aan dat het in geval van nederlaag niet zovéél minder zal geweest zijn. De 
klub zelf zou aan de finale alléén meer dan vier miljoen overhouden. Plus al de 
meerinkomsten voortvloeiend uit het feit de finale te hebben gespeeld achteraf. 
Kijk, de voetbalsport op dat niveau is professioneel, en niemand zal voorstander 
zijn van beroepsaktiviteiten waarmee men zijn brood met kan verdienen. Maar 
dié bedragen vinden wij overdreven, en ze besteden aan dingen die in onze 
ogen voor samenleving en beschaving nagenoeg waardeloos zijn, dat vinden wij 
persoonlijk een bewijs van dekadentie, die wij ooit zwaar zullen betalen. Mis
schien zijn wij zelfs met de afbetaling al begonnen. 

VERKEERD ZWART 
SCHAAP 

In een gedeelte van de sportpers — 
en in het teeveetje verleden maandag 
ook al — is een nieuwe «slechterik» 
opgedoken. Prof. De Backer namelijk, 
die de wetenschappelijke prestatie le
verde sporen van produkten terug te 

In Holland zijn een aantal onspor-
tievelingen rechtgestaan om te 
zeggen dat er niet zoveel geld 
moest besteed worden aan sport-
spektakels allerhande. 
De Fransen schijnen dat slecht 
voorbeeld te willen volgen, want 
daar kwamen een aantal burge
meesters samen om te onderzoe
ken hoe zij de uitgaven voor de 
sport in hun respektieve gemeen
ten zouden kunnen drukken. Jaak 
Lecocq bekijkt dat gedoe maar 
met lodderig oog, en op de vraag 
van een lezer of de gemeenten tot 

En bij 
ons? 

taak hebben kommerciële onder
nemingen — wat een voetbalklub 
van enige omvang toch minstens 
gedeeltelijk is — te steunen, 
neemt hij een o.i. nogal simpel 
standpunt in. 
De gemeenten, zegt hij, moeten 
voor de installaties zorgen, en de 
belastingen kwijtschelden, maar 
ze mogen zich in geen geval 
bemoeien met het bestuur van de 
klubs. 
Ons voorhoofd Is nog niet zó 
hoog als dat van de Jaak, maar 
wij permitteren ons toch er een 
andere mening op na te houden. 
Als de gemeenten geen kommer
ciële ondernemingen als stami
nees en ijzerwinkels willen onder
houden of voorzien van kapitaal 
— deinstallaties — dan moeten zij 
het o.i. ook niet doen voor onder
nemingen die spektakels met — 
laten wij eerlijk zijn — zeer be
twistbare waarde verkopen. Daar 
ligt, terloops gezegd, in onze ogen 
het verschil met schouwburgen, 
opera's, e.d.m. 

Nu weten wij uiteraard wel dat 
een voetbalklub bij voorbeeld 
maar gedeeltelijk kommercieel is. 
De jeugdafdeling is het niet 
Waarom zou men het dan niet als 
volgt kunnen doen : een voetbal
klub wordt gesubsidieerd precies 
zoals alle andere sportvereni
gingen, onder meer (want er zijn 
andere normen) in verhouding tot 
het aantal leden die zij aktief de 
sport laat beoefenen. En onder 
leden dient begrepen : de niet-kom-
merciële jeugdspelers uit eigen ge
meente. 

Zeker, als men dergelijk sisteem 
gaat toepassen, zal het gedaan 
zijn met klubs die van de gemeen
te, jaarlijks 200.000 fr. subsidies 
krijgen en kwijtschelding van be
lasting, en gratis beschikking over 
een stadion van tien of twintig mil
joen, en het onderhoud van de 
installaties op de koop toe, terwijl 
andere sportverenigingen 1.500 of 
2.000 frank « krijgen ». 
Maar zou iemand nog serieus den
ken dat dit sisteem houdbaar zal 
blijven ? 

vinden die tot hiertoe onvindbaar 
waren. Ei zo na gaat men «het volk» 
optutten tegen de wetenschapsman 
die simpel vaststelt wat er in het plas
je van de coureurs zit, omdat het hem 
gevraagd wordt, daar waar de veront
waardiging beter zou uitgaan naar 
degenen die maar blijven «pakken», 
en meer nog naar degenen die maar 
blijven «opgeven». Het is de doping 
die men moet bestrijden, niet degenen 
die de dopingspraktijken aan het licht 
brengen. 

WAAROP WACHTEN? 

Een van de jongens van «Les 
Sports» vertelde dat een Luiks sup
porter tijdens de match Klub Meche-
ien —Klub Luik een fles naar het 
hoofd van de arbiter gooide. Wat 
Klub Luik wegens het gedrag van 
haar supporters duur zal kosten. Dat 
is inderdaad erg, maar dat de arbiter 
op het nippertje aan een schedel
breuk ontsnapte schijnt de gazet niet 
te interesseren. Wat ons in het artikel 
echter meer trof, was de laatste zin. 
Die luidde; «Wanneer zullen de om-
staanders die onverantwoordelijken 
eens gaan overleveren aan de volks-
wraak?» (vindicte populaire). Dat 
opent inderdaad heerlijke visioenen 
van uiteengereten mensen en door 
de massa gestenigde of vertrappelde 
ellendelingen. Een spektakel dat in het 
moderne totaalvoetbal, men zal het 
moeten toegeven, toch nog wat ver
waarloosd wordt. Nu zal het mis
schien beteren, op aanraden van 
«Les Sports». 

JUIST 

Wij kregen een briefje van een leze
res, die ons op de vingers tikt omdat 
wij in verband met Frans Beckenbau-
er iets schreven dat niét met zijn — 
inderdaad voortreffelijke — sportpres
taties te maken heeft, maar wél met 
zijn privéleven. Het kost ons maar wei
nig moeite om toe te geven dat onze 
lezeres gelijk heeft. Wij menen trou
wens, in alle bescheidenheid, dat wij 
er ons maar hoogst zelden laten toe 
verleiden ons te bemoeien met per
soonlijke zaken. Maar men moest dan 
ook maar eens ophouden met het 
omgekeerde; het voorstellen alsof al 
wie een bal van hier tot daar stampt 
daarom een superwezen én een «lich
tend voorbeeld » is voor oud en jong. 
Wij geloven dat die verlakkerij nog 
verkeerder is dan al eens een onge
lukkige stamp tegen iemands sche
nen. 

TOE LUC... 

de kulturele standing van de door hen 
geproposeerde materies. 

ZOT? 

Men zegt ons dat ons voorstel om de 
werkgevers verantwoordelijk te stel
len wanneer de coureurs aan doping 
doen, «kompleet zot» is. Vermits 
«men» het zegt, zal het ook wel zo 
zijn. Mogen wij ons geval toch even 
explikeren ? Doping is voor ons werk-
voorwaarde geworden. De coureurs 
denken (en dan is het ook zo) dat zij 
er niet buiten kunnen, gelet op de 
prestatie die de werkgevers van hen 
eisen en de aard van de paramedi
sche begeleiding die ze doorgaans 
van hun werkgever krijgen. Als wij 
onze dokumentatie mogen geloven, 
zitten de grote dinamiethandelaars en 
-propagandisten in de firma's zelf. 
Dus... En verleden vrijdag heeft men 
de professoren Heynderickx en De 
Saeyere in de TV — zonder verzet — 
horen zeggen dat het maar normaal is 
dat de werkgever moet opdraaien 
voor schade die hij berokkent aan 
werknemers én derden. Als een werk
gever verantwooordelijk is wanneer 
een werknemer door zijn arbeid een 
stoflong oploopt waarom dan niet als 
hij verslaafd raakt aan doping? Wat 
erger is... 

TROEP PER VELO 

Te Moorslede werden verleden zon
dag de militaire velokampioenschap-
pen op de weg betwist Daar werd 
dus uitgemaakt waar ter wereld de 
strafste piotten per velo zitten. Wij 
hebben altijd gedacht: in België. Ge 
zijt er wel mee. Zij hebben het klaarge
speeld zich te laten kloppen. Mogen 
wij zo vrij zijn te denken omdat er niks 
serieus aan vast zat en omdat er niks 
te « arrangeren » viel. Twee bemerkin
gen nog als het mag : wij vinden dat 
« onzen troep » genoeg kost en dat de 
kwestie van de westerse defensie ern
stig genoeg is om ons af te vragen of 
het wel nodig was jongens uit Nicara
gua en Namibië over te vliegen om 
hier eens op en af een velo te sprin
gen? 

Jaren geleden schreef Luc Varenne 
eens een machtige brok proza, waar
in hij stelde dat de coureur met rekla-
me voor koffiezetapparaten op de 
buik hoog verheven is boven de krab
ber die reklame voor vulgaire « sorcis-
sen » rondzeult. Die merkwaardige te-
sis heeft Luc nadien niet meer herno
men, misschien omdat iemand die hij 
graag zag potverdorie met dezelfde 
worsten ging leuren. Misschien komt 
daarin nu alweer verandering. Niet 
alleen heeft Lues lieveling de worsten 
laten vallen, maar de worstenfabri
kant in kwestie werd zopas kort en 
goed de doos ingedraaid. Wij zien dus 
niet in waarom de Luc zijn studie niet 
zou hernemen, en de generaties die 
nu pas aantreden nog eens vergasten 
op de coïncidentieleer betreffende de 
sportieve valentie der wielrijders en 

SPORT OP TV 

Wie af en toe eens een blik op deze 
bladzijde laat vallen, weet al lang dat 
wij niet direkt een fan zijn van sport
weekend, het nochtans populaire pro
gramma van onze onovertroffen BRT. 
Al kfjken wij er noodgedwongen iede
re zondagavond naar. Wat volgens 
ons de grootste verdienste van het 
programma is, is dat het volstrekt neu
traal en objektief is. Wi j krijgen de 
publiciteit van alle bieren en alle super
markten en alle koelkasten aangebo
den. En als er ergens een pilsken 
mocht zijn dat nog niet op het scherm 
verscheen, dan is dat wellicht omdat 
de brouwer nog niet doorheeft waar
voor de sport nu eigenlijk dient Alle 
gekheid op een stokje: vindt u ook 
niet dat er een wanverhouding be
staat tussen de povere sportbeelde-
kens en de hoeveelheid publiciteit d^e 
tegelijk daarmee de huiskamers 
wordt ingespuid ? 

KWESTIE BADPAK 

In Holland is een geschil gerezen tus
sen de zwemster Enith Brigitha en de 
zwemfederatie. Deze laatste wil dat 
de zwemsters tijdens internationale 
wedstrijden badpakken van een be
paald merk dragen. Doodgewoon om
dat de firma de zwemfederatie be
taalt voor de aldus gevoerde publici
teit. Enith wil van die badpakken niet 
weten, en zij zegt dat zij het badpak 
draagt dat zij wil. Waarop de zwem-
bond meent dat zij geen zwemsters 
kan toelaten die ongehoorzaam zijn. 
En dan Enith dat zij dan met alle ple
zier zal thuisblijven. Feit is dat op die 
dwaze manier Nederland een van zijn 
beste zwemsters uit de kompetitie 
ziet verdwijnen. Er is nochtans een 
simpele oplossing. Maar die is te tri
viaal voor een serieus blad als WIJ. 
Zelf maar raden dus. 

M A A N D A G : Uit een debat voor de kamera's van de BRT is 
nu wel duidelijk geworden dat prof. de Backere de grootste 
schuld heeft aan de dopingplaag. Hij kan ze namelijk ont
dekken • D I N S D A G : Ander lecht huurt een ganse verdie
ping in een Amsterdams hotel. W a a r o m zo krenterig en niet 
ineens het hotel gekocht, jongens? • W O E N S D A G : W a t 
zelden gebeur t : wij hebben met plezier gekeken naar een 
grrrote voetbalmatch. Ander lecht en Hamburg deden het 
goed, en de arbiter ook. M o n n e zagen wij ook, ja. • D O N 
D E R D A G : Pol Van Himst benaderd door Union. Begri jpe
lijk, met de huidige prijs van de koffie • V R I J D A G : En in 
Hol land is men nog altijd op zoek naar een trainer voor de 
nationale voetbalploeg. Voel t Monne Goethals daar niks 
v o o r ? • Z A T E R D A G : M e n verwacht dat er niet zo 
gestaakt worden te Lake Placid, en dat de werken voor de 
olympische winterspelen 1980 tijdig zullen klaarkomen 
• Z O N D A G : En Ali zou bereid zijn nog eens te boksen. 
Voor 250 miljoen frank. Wi j ook. • 

MIRA 

Vlakbij de Norbertijnerabdi] van 
Grimbergen, langsheen de weg Vil

voorde-Grimbergen-Wol vertem, 
vindt men bovenop het kultureel 
centrum Fenikshof de volkssterren
wacht Mira, sedert 1967 toeganke
lijk voor het publiek. Men kan de 
volkssterrenwacht bezoeken, al
leen of in groep, iedere avond van
af 19u. 30, behalve op zon- en 
feestdagen, vanaf half september c 
tot einde juni. De prijs is 50 fr. indi
vidueel, 40 fr. in groepsverband. In
dividuele bezoeken moeten niet op 
voorhand aangekondigd worden, 
groepsbezoeken wel, en deze laat
ste kunnen eventueel ook overdag 
afgelegd worden. 
Vermits de invividuele bezoekers 
aansluiten bij een groep, en ver
mits er zowel franstalige als neder-
landstalige groepen worden ont
vangen, kan het wel nuttig zijn op 
voorhand even te informeren of 
men op de gekozen dag wel een 
rondleiding in de gewenste taal 
kan krijgen. 
De voornaamste stukken van de 
Mira-uitrusting zijn twee koepels 
en drie grote kijkers, een klein sta
tisch planetarium, een armillaar- • 
sfeer, een reusachtige zonnewij
zer, een APT-toestel (waarmee de 
radioboodschappen van de ruimte-
tuigen kunnen worden afgetapt) en 
een weerstation. 
Die uitgebreide apparatuur laat toe 
verschillende types van bezoeken 
te organizeren, aangepast aan ou
derdom, ontwikkeling en belang
stelling van de bezoekers. 
De meeste bezoeken verlopen als 
volgt: eerst een korte uiteenzet
ting in de konferentiezaal, aan de 
hand van het statisch planetarium, 
om vertrouwd te raken met de 
meest elementaire astronomische 
begrippen. Dan een bezoek aan de 
armillaarsfeer, waar men een idee 
krijgt van oriëntatie en hemelme-
chanisme. Het tweede uur van het - » 
bezoek wordt dan doorgebracht in 
één van de koepels, en gewijd aan 
de waarneming met de telescoop 
van enkele objekten, zoals de 
maan (zo zichtbaar), de zichtbare 
planeten, enkele types van sterren, 
dubbelsterren, enkele nevels, de 
melkweg en een paar extra-galacti
sche stelsels. 

In geval van bewolking kan er 
natuurlijk niet waargenomen wor
den, en dan wordt het rechtstreeks 
kijken vervangen door een verto
ning van mooie lichtbeelden. Men 
ziet dan eigenlijk méér objekten, 
en beter zelfs, maar niet recht
streeks. 
Hoe dan ook, een bezoek aan Mira 
is boeiend en leerrijk, en zie nog 
nooit door een teleskoop keek, • • 
moet op een heldere avond maar 
eens naar Grimbergen gaan. Het is 
een ervaring die men niet mag mis
sen, en die in ieders bereik ligt 
Naast het ontvangen van bezoe
kers verzorgt Mira ter gelegener 
tijd ook nog enige andere aktivitei-
ten. Lezingen, eigen studie, een bal, 
af en toe een tentoonstelling, een 
uitstap e.d.m. In september van dit 
jaar zal er bij voorbeeld een ten
toonstelling lopen, een nieuwe kij
ker (een 20 cm. diam. van het 
Schmidt-Cassegraintype) zal dan 
officieel in gebruik worden geno
men. 
Voor wie méér wil dan alleen maar 
een bezoek brengen, is er mis
schien nog een andere mogelijk
heid. De leider van Mira, kan. T. Pie- v" 
raerts, kan niet alles alleen doen, 
temeer omdat hij nog een satelliet
sterrenwacht leidt op Mallorka. 
Het ontvangen van bezoekers laat 
hij gedeeltelijk over aan mede
werkers, die «assistenten» wor
den genoemd. In ruil voor hun bij
drage, mogen de assistenten dan 
de apparatuur van Mira gebruiken 
voor eigen werk en studie, uiter
aard na de nodige opleiding. 
En voor alle verdere inlichtingen: 
Volksslerrenwacht Mira, Abdij
straat 20 te 1850 Grimbergen. Tele
foon : 02/269.12.80. 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

Meester-kok 

Romain 
Crombez; 

SOUTHEND-ON-SEA, Engeland. — Vorige week zaten 350 genodigden 
aan een rijkelijk internationaal banket; ter gelegenheid van het zilve
ren ambtsjubileum van koningin Elisabeth van Groot-Brittannië. Er werd 
geen appelmoes doorgegeven... Wél smulden de genodigden van een 
avondlijk etentje met elf gangen. Op het menu onder meer: zalmschotel 
met garnalen in cocktailsaus, vissoep, « médaillon de Ris de Veau Alta-
Ripa » (kalfzwezeriken met artichokken), Le Sorbet Taunton Cider (eend 
op zijn Frans), Bouribot aux Mille Epices, les Fromages Fermiers, Parfait 
Royal, Mignardises Marie-Louise, Mandarine Napoléon, en een buikjes-
barstende Gateau du Jubilé... 
In de keuken goochelden 15 meester-koks uit Frankrijk, de Verenigde 
Staten, Italië, Engeland... en uit Vlaanderen, gedurende twee volle dagen 
met potten en pannen om de koninklijke gasten op deze versnapering te 
vergasten. Onze goede vriend Romain Crombez uit Bredene verzorgde 
het neusje van de zalm. 

Een goede keuken? 

Geen zoutvatjes 
op tafel! 

Remain Crombez: « Het was voor mij 
als Vlaming een grote eer te kunnen 
meewerken aan dit feestelijk avond
maal. Het was geen gemakkelijke kar
wei, maar we hebben toch uitbundige 
reakties gekregen voor onze kook
kunst. In dit seiekt gezelschap van 
meesterkoks was ik de jongste: 34 
jaar.» 
Hoewel de voorbereiding van dit feest
maal twee maanden in beslag nam, 
hebben de meesterkoks op de voor
avond van de smulpartij nog voor hete 
vuren gestaan. 
Romain Crombez: «We hebben zo
wat aan den lijve ondervonden dat de 
Engelsen nog veel van de kookkunst 
moeten leren. We werden met veel 
luister ontvangen door de goeverneur 
van Essex, door de Engelse chef 
Renouf, en door de privébakker van 
de Britse Koningin. Maar toen we aan 
de slag gingen was het veel minder 
prettig. Ikzelf zorgde onder meer voor 
een Béarnaisesaus. Voor mij stonden 
2 potjes estragon klaar... om saus te 
maken voor 350 mensen! Ik durf nu 
wel luidop zeggen dat ik noodgedwon
gen dragonder-azijn heb gebruikt! 
Ook hebben we moeten koken in alu
minium ketels in plaats van de kope
ren ketels die meester-koks toch het 
liefst gebruiken. We hebben ons best 
gedaan om geen grijze saus op te die
nen ; wél witte saus... 
De Franse koks waren uitermate krik
kel omdat we geregeld ontbrekende 
spijzen op een halve kilometer in de 
buurt op het elfde uur moesten opha
len. ..» 

HOGE HOED 
Meesterkoks weten evenwel steeds 
waar zij de mosterd moeten halen, 
zodat feestvarkens niet voor lege bor
den hoeven te zitten. Maar hun erva
ring is nu wel: <• ga je naar Engeland, 
en wil je er ook zelf een lekker potje 
koken, neem dan je eigen gerief 
mee.'» 
Romain Crombez is niet de eerste, 
maar wel een beste kok; hij vertoefde 
reeds eerder in prinselijke keukens, en 
was onlangs ook nog finalist in de wed-
strijd-Prosper Montagne voor de bes
te kok van Belgié. 

Romain Crombez leerde de hitte van 
de keuken kennen in de hotelschool 
van Oostende. En dan volgde de trek
tocht van het ene restaurant naar het 
andere hotel: het Casino van Oosten
de, de pakketboten Oostende-Dover, 
de passagiersboten Albert- en Eli-
sabethville, chef-kok in het zee-preven-
torium van Den Haan, de restaurants 
met ronkende Franse spijskaarten: 
Weinebrugge, Mon Manége, Club Old 
Steamer, Jan Turpin, La Réserve... 
En, of een kok van de verzadigde klan
ten ook waardering krijgt voor zijn kun
sten? 
Romain Crombez;« Een jong kok moet 
in de beginfaze trachten zoveel moge
lijk lekkere kunstjes in zijn greep te krij
gen. Koken baart kunst, én veel verfijn
de smaak, met daarbij horend een 
onmisbare vindingrijkheid. Je begint 
als « kommis », en je kan dan een hoge
re hoed opzetten als tweede kok, eer
ste kok, chef-kok, en als je grote wed
strijden wint word je tenslotte ook nog 
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meester-kok. Een jong kok krijgt wel 
eens de gelegenheid om in het restau
rant met de klanten éen babbeltje te 
slaan. Maar, vooral de chef-kok heeft 
de mogelijkheid om zijn gasten de 
hand te drukken, en soms ook enkele 
lofwoorden met de glimlach in ont
vangst te nemen. En dan gebeurt het 
wel eens dat met de klant een pousse-
café gedronken wordt» 

STERRETJES 
Een meesterkok is erg gevoelig voor 
kritiek, hoewel een ervaren kok zich 
nooit onzeker toont 
Romain Cromtiez: «Het doet je wel 
wat als je, zoals vorige week, 350 hoge 
gasten bij de ingang van de banket
zaal ontvangt Na het handjesdrukken 
duik je de keuken binnen. En dan 
begint het jachtig gedoe. Vorige week 
heb ik voor het koninklijk gezelschap 
in het midden van de zaal de zalmscho
tel voorgesteld en klaargemaakt voor 
het opdienen. 
Op dergelijk moment ben je én fier, én 
een tikkeltje zenuwachtig. 

Voor een meester-kok in een restau
rant met één, twee of drie sterren is er 
vooral de bestendige onrust om de 
smaak van de naamloze verslagge
vers-gastronomen van de Michelin-
gids niet teleur te stellen. Een eethuis 
dat van twee sterren op één terugvalt 
na een bezoekje van de keukenrech
ters krijgt een commerciële nekslag. In 
Frankrijk verloor onlangs een be
faamd hotel zijn drie sterren: de chef
kok vloog meteen op straat.. Wij ver
trouwen deze sterren-goochelaars, 
maar we zijn er tevens bang voor.» 
Romain Cromtiez zweert bij de Franse 
keuken. Hij is trouwens een leerling 
van de beroemde meesterkok Mare 
Alix uit Lyon. 

Roman Crombez: «Dat wil niet zeg
gen dat andere gerechten mij niet kun
nen bekoren. Integendeel! Maar de 
Fransen hebben toch de meesterlijke 
kunstgrepen^ voor de keuken uitge
werkt Wie bij hen in de leer is gegaan 
kan dan experimenteren met andere 
gerechten. De Engelse keuken is zeer 
zwakjes, maar dat komt omdat men er 
tot nog toe verwaarloosd heeft enkele 
goede streekgerechten uit te werken 
tot puike maaltijden voor mensen die 
een goede smaak hebben». 

Meesterkok, hoe ziet een goed ge
recht er dan wel uit ? Lekker voor de 
tand, een streling voor het oog ? 
Romain Crombez: «Kleur en smaak 
zijn inderdaad enorm belangrijk. Een 

goede keukenpiet kent vooral de ge
heimen én de gevaren van de kruiden. 
Launer en muskaat bijvoorbeeld moet 
je stevig in handen kunnen houden, en 
met mondjesmaat gebruiken. Restau-
rant-bezoekers krijgen van mij deze 
tip mee: een degelijke keuken vind je 
niet daar waar zout- en pepervatjes 
om de haverklap in de gelagzaal opge
vuld worden. 
Voorts moet het en ook gaar zijn, en 
bereid volgens de wensen van de 
klant: voor vlees is dat «Bleu, seig-
nant a point bien-cuit»... 
Uiteraard moet alles warm opgediend 
worden. Restaurants waar koks en kel
ners ruzie hebben wekken argwaan 
bij gastronomen. Netheid, verse groen
ten zijn evenzeer troeven van een lek
kere keuken. 
En ook nog deze waardevolle wenk: 
wie een bovenstebeste lekker hapje 
zoekt kijkt het best naar huizen die 
geen té uitgebreide spijskaart aanbie
den. Men moet immers al zeer veel 
volk over de vloer krijgen om voor alle 
gerechten verse eetwaren bij de hand 
te hebben...» 

GEKNOEI 
Meester-kok Romain Crombez kent 
de geheimen van een lekkere kalfs
zwezerik, op de spijskaart: 
Médaillon de Ris de Veau Alta-Ripa. 
Moet dat echt steeds in het Frans ? 
Romain Crombez; « Wat die geheimen 
betreft: meesterkoks hebben geen ge
heimen. Koken is immers zaak van for
mules, maar vooral van kunstgrepen 
en gewoontes. En die Franse menu's. 
De Franse meesterkoks hebben ons 
veel lekkers geleerd. Maar u mag mij 
uitgebreide menu's voorieggen: ik zal 
er Vlaamse namen op plakken. Zo 
moeilijk is dat niet». 
Romain Crombez beseft dat feestme-
nu's niet onze dagelijkse kost zijn. Hij
zelf blijkt trouwens geen last van over
daad te hebben. Wat hem wel ergert 
Is het geknoei met o.m vleeswaren 
waardoor we minderwaardige gerech
ten opgesolferd krijgen. 
Romain Crombez: «Met charkuterie 
wordt er nog heel veel geknoeid. De 
vraag — hoeveel vlees zit er in onze 
wordt ? — wordt door de verbruikers
verenigingen terecht gesteld.» 
Momenteel zoekt meester-kok Ro
main een eersterangskeuken in het 
Gentse, maar hij vertrouwde ons toe 
dat hij wellicht na verloop van tijd ooit 
nog zelf de vlam aan zijn eigen kook-
fornuis zal aansteken. En, of er op zijn 
gasttafels een zoutvatje zal staan ? 

hugo de schuyteneer 
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