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Dinsdag heeft het partijbestuur 
van de Volksunie de 
gelegenheid gehad een 
onderzoek te wijden aan het 
akkoord, dat bij het einde van de 
onderhandelingen tot stand is 
gekomen. Het Partijbestuur 
hechtte er zijn goedkeuring aan. 
In het volgende stadium zal ook 
de parti jraad zich hierover 
hebben uit te spreken, in 
overeenstemming met de 
statutaire bepalingen van onze 
partij. 

BI] een onderzoek van de Inhoud 
van het akkoord zijn volgende 
pozltieve punten opvallend. 

De grondslag van een tweeledig 
federalisme wordt erin gelegd 
door de vorming van twee 
gemeenschapsraden, waarvan 
de vertegenwoordigers van de 
Brusselse Vlamingen te 
volledigen titel deel uitmaken. Op 
dit federale, wetgevende lichaam 
wordt een eksekutieve gebouwd 
waarvan nogmaals bij wet 
voorzien is dat een Brusselse 
Vlaming er lid moet van zijn. De 
materies waarvoor de tweeledige 
gemeenschapsraad en zijn 
uitvoerend lichaam bevoegd zijn, 
omvatten niet alleen de kulturele 
aangelegenheden (zoals geldt 
voor de huidige kultuurraden) 
maar worden aanzienlijk 
uitgebreid, vermits de 
persoonsgebonden materies 
eraan worden toegevoegd. 

Aldus wordt een rechtstreeks 
verkozen Vlaams parlement en 
een Vlaamse regering geschapen 
die zonder inmenging van het 
centraal gezag op hun terrein 
wetgevend en uitvoerend zullen 
optreden. Een van de basiseisen 
van de Volksunie, waarmee de 
onderhandelaars naar het 
Egmontpaleis zijn gegaan, werd 
aldus verwezenlijkt. 

Wat de gewestvorming betreft 
werd door de 
Volksunieonderhandeiaars 
bereikt dat geen drieledige 
struktuur tot stand komt die 
afbreuk doet aan de hoger 
geschetste tweeledigheid. 
Integendeel. In de gewestvorming 
zelf IS een tweeledigheid 
ingebouwd die het duidelijkst tot 
uiting komt in de cganen van het 
Brusselse gewest. 
In dit Brusselse gewest wordt 

aan de Vlaamse gemeenschap 
een staatsrechtelijk bestaan 
verzekerd. Verschillende 
bepalingen geven aan de 
Vlamingen in dit Brusselse 
gewest een eigen staatsrechtelijk 
bestaan. Er zijn de verkiezingen 
op eentalige lijsten, de 
taalgroepen in de gemeenteraad 
die beschikken over een 
grendel-waarborg. De wettelijk 
verplichte aanwezigheid van 

De konkluzie die zich opdringt is 
duidelijk; Vlaanderen krijgt een 
eigen staat met uitvoerige 
bevoegdheden, verdelingssleutel 
met aanzienlijke financiële 
middelen, verieend volgens een 
gunstige verdellngssleutel. Aan 
het bestaan van die staat nemen 
de Vlamingen te Brussel 
onverminderd deel. De Vlaamse 
staat neemt in het Brusselse 
gewest deel aan het politieke en 
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Vlaamse 

Staat 
!"s»tio.5«tóSöB..at«£a!''.a-

Vlamingen, door Vlamingen 
verkozen in het Brusselse 
bestuur met, in bepaalde 
gevallen, een vetorecht Tot op 
gemeentelijk vlak wordt het 
beginsel van de eentalige lijsten 
doorgetrokken en zullen de 
Vlamingen over een eigen 
politieke struktuur beschikken 
door de 
gemeenschapskommissies met 
recht-van-beroep. 
Belangrijk is eveneens dat de 
Vlaamse regering aan het 
bestuur van het Brussels gewest 
deelneemt door de afvaardiging 
van een Vlaamse minister in het 
Brussels gemeentebestuur, 
terwijl gewestelijke 
gemeenschapkommissies in 
Brussel zullen fungeren als 
Vlaams-Brusselse 
kultuurministeries. 

bestuurlijke leven door 
vertegenwoordigers die uit het 
Vlaamse pariement komen. 

Dit alles is bereikt zonder dat aan 
de grenzen van de negentien 
gemeenten is geraakt Die 
grenzen zullen grondwettelijk 
bevestigd worden. De splitsing 
van het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde is 
uitdrukkelijk voorzien, en vloeit 
trouwens logisch voort uit heel de 
opvatting van de bevoegdheden 
en het machtsgebied van 
gemeenschappen en gewesten. 

Bij een aantal Volksunieleden 
scheen aanvankelijk enige 
onduidelijkheid te bestaan over 
de wijze waarop de Brusselse 
randgemeenten, en meer bepaald 
de faciliteitengemeenten In dit 
geheel zijn ingeschakeld. 

Vooraf dient onderstreept dat de 
taalwetgeving nergens gewijzigd 
word t ook niet in de rand- en 
faciliteitengemeenten. Er is geen 
uitbreiding van de faciliteiten. Het 
zogeheten inschrijvingsrecht 
heeft betrekking op een heel 
andere materie. Het betekent dat 
inwoners van de zes 
randgemeenten en van enkele 
delen van andere gemeenten, 
desgewenst alleen voor de 
gemeenteverkiezingen zullen 
beschouwd worden als burgers 
van die gemeenten. Ze kunnen, 
op aanvraag en binnen een 
zekere termijn, ingeschreven 
worden als fiktief burger van een 
van de negentien Brusselse 
gemeenten. Indien ze dit doen, 
zullen ze bij parlementaire 
vekiezingen hun stem kunnen 
uitbrengen op Brusselse 
kandidaten. 

In het administratief-rechtelijk 
statuut van de rand- en andere 
Vlaamse gemeenten verandert 
dit niets. Wél wordt in de zes 
randgemeenten de oprichting van 
gemeenschapskommissies 
voorzien die ingeschakeld 
worden bij de uitvoering van het 
kulturele beleid. Bij de 
beoordeling hiervan mag niet uit 
het oog worden verioren dat in 
drie van de zes randgemeenten 
de frankofonen de meerderheid 
behaalden bij de jongste 
gemeenteverkiezingen, en dat dit 
slechts door een toeval in een 
vierde randgemeente werd 
vermeden. In hun praktische 
draagwijdte zijn de 
gemeenschapskommissies in die 
gevallen geen versterking van de 
franstalige, maar van de Vlaamse 
bevolking. Wie de 
gemeenschapskommissies in de 
randgemeenten zou stellen naast 
de kommissies in de Brusselse 
gemeenten (de negentien) mag 
niet vergeten dat de hele opbouw 
van het Brusselse gewest en van 
de negentien Brusselse 
gemeenten zo aanzienlijk 
verschilt van die In de zes 
randgemeenten dat een 
vergelijking niet opgaat. Het is 
vooral ingevolge de 
publiekrechtelijke Inschakeling 
van de Vlaamse gemeenschap In 
het Brusselse gewest dat die 
vergelijking elke grond ontbeert 

Senator Hektor de Bruyne 
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GASTARBEID (1) 

Het artikel over • gastarbeid » (WIJ, 2 
mei) heeft me diep ontgcxscheld. Wat 
een fantazieloos achtemagehol van 
opgefokte «progressieve» slogans, 
wat een nationalistischonwaardige ar
gumentatie I 

1. De Zuid-Nederlanders die naar het 
noorden uitweken, de Limburgers die 
naar Antwerpen komen werken, de 
Vlamingen die als werkslaven naar 
Wallonië trokken (en waartegen wij 
ons steeds verzetten) vergelijken met 
horden Turken en Marokkanen is 
beledigend. Tussen haakjes: zijn 
Noord- en Zuid-Nederlanders, Limbur
gers en Brabanders dan niet meer 
één volk? 

2. Het dooreenhaspelen van de echte 
gastarbeidersproblematiek met politie
ke vluchtelingen, toerisme, diplomatie, 
vreemde bedrijfsvestigingen is totaal 
naast de kwestie. 
3. Sociaal? Zonder gastarbeid, deze 
typische kapitalistische uitwas, zou 
het lastig, zwaar en vuil werk inder
daad door landgenoten dienen ge
daan. Maar dan zou men ervoor moe
ten betalen I Zouden er kompensaties 
dienen verleend aan deze mensen. 
Trouwens, doen alle gastarbeiders uit
sluitend dit soort werk? En zijn er 
geen mensen van bij ons enz. . Met 
300.0(X) werklozen is het een schande 
dat bepaalde arbeid door geïmpor
teerde arbeiders dient gepresteerd te 
worden. 

4. Is het nationalistische taal toe te jui
chen dat mensen, zo verschillend van 
mentaliteit, godsdienst, taal - ver van 
hun natuurlijk midden, hier getto's 
gaan vormen ? 

5. In het artikel wordt gastarbeid kn-
tiekloos goedgepraat als kompensatie 
voor onze onwil zekere taken op te 
knappen, voor ons materialisme om 
zelf geen kinderen meer te willen... 

6. Progressief ? In de toch progressie
ve Skandinavische landen wordt gast
arbeid uit het zuiden bewust geweerd. 
Zij bouwen liever een tragere, geleide-
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lijke maar echte welstand op met 
eigen mensen dan een onnatuurlijke 
schijnwelvaart op de rug van inge
voerde slaven. Omdat zij weten dat 
zk;h dat eens tegen hen keert! 

7. Misschien woont steller van het 
bewust artikel in een vredig dorpje 
waar een afgedwaalde zuiderling als 
een curiosum wordt ervaren. Dan 
kent hij het probleem niet Maar als 
we zien hoe in Antwerpen bv. door 
gastarbeiders ingenomen wijken ver
krotten, hoe de grootste profiteurs 
van onze sociale voorzieningen « gast
arbeiders > zijn (vakbondsmensen 
kunnen het U «in privatum » vertellen), 
hoe 1 op de 2 overvallen en aanran
dingen door « gastarbeiders » gepleegd 
worden, hoe bepaalde uitgangsbuur
ten door zuiderlingen van alle kleur
schakeringen geterroriseerd wor
den.., dan zou hij wellicht het pro
bleem anders beschouwen. 

Een volksnationaal standpunt moet 
m.i. zijn: 
— de echte gastarbeider zo vlug 
mogelijk in de gelegenheid stellen zijn 
arbeidslust in eigen midden, ten bate 
van eigen volk, te tonen. 
— de profiteurs, grote en kleine gang
sters, er uit gooien. 
— ons volk plichtsbewust maken 
zodat het geen zuiderlingen meer 
nodig heeft als moderne slaaf of kin-
derfabnek. 

H.V., Wilrijk 

Red. — Wie vanuit het buitenland bij 
ons komt werken Is gastarbeider: de 
ambtenaar, net zoals de metrogra
ver. Of niet soms ? 

GASTARBEID (2) 

In zijn bijdrage «Gastvrijheid voor 
art>eiders» meent P.d.B. dat wij Vla
mingen niet veel uit onze geschiede
nis leren. Mogelijk is dit zo in bepaalde 
gevallen, mij lijkt nochtans dat de ver
gelijking van de huidige gastarbeid en 
de gedwongen uitdrijving van de Vla
mingen 400 jaar geleden ten tijde van 
het Spaans bewind mank loopt. 

1. De huidige gastarbeiders kwamen 
hier uit vrije wil, in veel gevallen klan-
destien onder het luikend en goedkeu
rend oog van de overheid steeds 
genietend van alle sociale voordelen 
waarvan de meesten in eigen land 
zelfs het bestaan niet kenden. 

De Vlamingen en Brabanders die hier 
in de 16de eeuw wegtrokken werden 
gedwongen het land te verlaten of 
werden als vluchtelingen door de 
Spaanse horden achterna gezeten. 
Met eigen middelen en op eigen 
krachten moesten ze het benarde 
avontuur aanvatten. 

2. De huidige gastarbeider is voor het 
overgrote gedeelte afkomstig uit ge
bieden waarvan de taal, kuituur, ge
woonten, karakter en zeden totaal 
met de onze verschillen. 

De Antwerpse vluchteling die na de 
val van de stad in 1585 naar Amster
dam emigreerde is met te vergelijken 
met de Arabisch sprekende Noord-
Afrikaan die zich in een totaal vreemde 
stad als Brussel of Gent gaat vestigen. 

3. Onder de 16e-eeuwse Vlaamse of 
Brabantse uitwijkelingen vond men 
heel wat geleerden, idealisten, zeer 

bekwame vaklieden en knappe han-
delslui. Men kan gerust zeggen dat de 
17e-eeuwse glorietijd van Noord-Ne
derland voor een niet onaanzienlijk 
deel tot stand is gekomen dank zij de 
Vlaamse inbreng. Ook Engeland heeft 
er bijvoorbeeld van geprofiteerd. Of 
men hetzelfde van de huidige situatie 
kan verwachten valt sterk te betwijfe
len. 

De massale immigratie die wij sinds 
20 jaar gekend hebben kan men dus 
geenszins vergelijken met de verplich
te vlucht van onze voorouders. En 
zelfs al ware een vergelijking mogelijk, 
dan moet men er aanstonds bijvoe
gen dat én het éne én het andere fout 
is? De 16e-eeuwse Vlaming had niet 
hoeven uit te wijken. Misschien was 
Vlaanderen de inzinking van de vol
gende eeuw dan gespaard gebleven. 
De huidige gastarijeider had niet in 
zulke drommen naar hier moeten 
afzakken. Het getuigt zeker van wei
nig staatsmansschap duizenden 
vreemde werkzoekenden zich hier te 
laten vestigen, wanneer men amper 
enkele jaren nadien met 300.000 werk
lozen te kampen heeft. 

Daarenboven is het overgrote deel 
van de gastarbeiders zo verschillend 
met onze bevolking dat de integratie 
er niet komt en zich in grote steden 
getto's vormen. A. Monteyne (Neder
landse kultuurkommissie Brussel) 
waarschuwde nog onlangs dat de 
tweede generatie vreemdelingen in 
Brussel voor een konflikt zal zorgen. 
Daarbij komt nog dat bijna alle gastar
beiders te Brussel op de franse taal
rol staan en ze het Frans overwicht 
nog zullen helpen vergroten. 

Nu wij met een grote werkloosheid 
gekonfronteerd worden en heel wat 
gastarbeiders aan onze stempelloka
len staan aan te schuiven is wellicht 
de tijd gekomen om althans voor een 
deel der gasten een terugkeerplan uit 
te stippelen. Dit kan op een humane 
en aantrekkelijke wijze gebeuren, 
daar zouden bijvoorbeeld de miljar
den die België elk jaar toch besteedt 
aan ontwikkelingshulp voor aange
wend kunnen worden. 

De gastarbeider heeft het hier nooit 
slecht gehad. Onze sociale zekerheid 
is van de beste ter wereld en daar 
heeft hij mede van genoten. Als wij 
hen nu een aantrekkelijk terugkeer-
plan aanbieden zodat hij opnieuw kan 
starten in eigen land en bij eigen men
sen heeft dit land als gastheer zeker 
zijn plicht gedaan. 

R.D., Aalst 

HAAN OP LEEUW 

Hard en fel moet er gereageerd wor
den tegen dergelijke onzin en ver
kwisting. Niet alleen hebben de Vla
mingen geen enkele reden om te vie
ren maar wel honderd vijftig redenen 
om te rouwen. 
Dat men een «haan- boven op de 
«leeuw » van Waterloo plaatst! 
Dat IS 150 jaar België! 
Laat ons hopen dat onze jeugd terug 
een reaktie- en protestgeest krijjt 
zoals indertijd met «Leuven 
Vlaams». Of moet er een eigenlijke 
«opstand» komen? Want «Leuven 
Vlaams» hebksen wij peperduur be
taald met een «Louvain la Neuve» 
op de taalgrens én met Vlaamse cen
ten! 

Een 150 jaar onrechtvaardig België 
wordt niet gevierd. Punt. 
Zeker niet met weeral Vlaamse 
grond voor verfransing af te staan. 
Indien men ons alle Vlaamse dorpen 
langs de taalgrens teruggeeft, die wij 
bijna 20 jaar geleden in de slag van 
Hertoginnedal aan de Walen hebben 
moeten afgeven, indien men ons 
Edingen, Komen, Moeskroen, Brus
selse randgemeenten enz... terug
geeft, dan pas zouden we redenen 
hebben om « misschien aan vieren te 
kunnen denken »I 
En ook alle mensen die strijden of 
ijveren om het behoud van het weini
ge groen en landbouwgrond die 
Vlaanderen nog bezit ook zij moeten 
nu hiertegen hard protesteren. En 
waar blijft het veto van de boerenor-
ganizaties ? 
Een eensgezinde reaktie kan mis
schien dit «monsterplan» van het 
« Comité National pour la commemo
ration du 150ième anniversaire de la 
Belgique» nog omverwerpen. Hoe
veel Vlaamse (?) ministers en parle
mentsleden gaan hier weer het spel
letje van franskiljonse grondspeku-
lanten meespelen ? 

S.L., Duffel. 

UIT BELGISCH 
ENTOESIASME? 

In «WIJ» nr. 20 p. 6 komt andermaal 
de stelling van prof Wils naar voor vol
gens dewelke de Vlaamse beweging 
ontstaan is uit het Belgisch entoesias-
me van 1830 en het Vlaams-nationaal 
gevoel zich ontwikkeld heeft als pro-
dukt en exponent van het Belgisch-na
tionaal bewustzijn, ter ondersteuning 
daarvan tegen het Frans annexionis-

Zo knjgt een partiële waarheid een 
exclusieve en absolute waarde. Daar 
heeft de grote wetenschappelijkheid 
van prof Wils blijkbaar een handje 
aan. Voor hem toch zijn de aktivisten 
alleen maar marionetten en is Frans 
Van Cauwelaert degene die zich 
nooit heeft vergist 
Wat de Wilsiaanse vizie over de 
beginnende V.B. betreft, dienen toch 
een paar punten gepreciseerd. 
1. Het gaat niet op de Gentse groep 
— het eerste apostolisch kollege van 
de V.B. — weg te cijferen. Welnu, 
men kan de ex-orangisten Willems, 
Snellaert, Blommaert, Van Duyse, 
Rens, Doolaeghe en es. bezwaarlijk 
als exponenten beschouwen van de 
Belgische natie. 
2. Dit zou wel kunnen voor de Ant
werpse groep Conscience, De Laet 
Van Ryswijck, Van Kerckhoven en es 
hebben inderdaad hun Vlaams-natio
naal bewustzijn ontdekt in het vuur 
van hun Belgische vaderlandsliefde. 
De Belgische natie echter heeft dat 
nooit aanvaard. Voor de ideologie van 
1830 is een Vlaams nationaliteitsbe
grip een onverteerbaar vreemd li
chaam — ook wanneer het pro-Bel-
gisch bedoeld is. 
3. De stelling van Wils geldt ten slotte 
alleen voor de aanvankelijk vrij be
perkte rechts-katolieke groep rond 
J.B. David (beide eerste pijlers waren 
links-liberaal). Voor David echter 
mocht de Vlaamse strijd alleen op het 
kulturele vlak worden gevoerd — een 
nationaliteitsbesef met onvermijdelij
ke politieke dimensies heeft hij im
mers afgewezen — tegen Conscien
ce (1838) en vooral Snellaert (1839) 
in. 
Mijn vraag: Is het historisch verant
woord de beginnende V.B. als een 
geheel tot deze derde pijler te beper
ken? 

F.A.C., Kortrijk 

brief van de 
redaktie 

Brussel,24 mei 1977 

Waarde lezer(es), 

Deze dagen is het voorjaar open
gebarsten. 
Zon bij de vleet,groen om in te 
verdrinken met hier en daar de 
witte stip van een plechtige 
kommunikant : Vlaanderen op zijn 
best ! 
Gok wij van "WIJ" smelten van 
vreugd'en plezier want onze 
redaktiefami lie is deze dagen 
aangegroeid. 
Gnze redakteur Hugo De Schuyte
neer werd vrijdag 20 mei vader 
van een jonge zoon ,Wouter. 
Moeder Simone stelt het zeer 
wel,devaderookl 
En onze vreugde kan niet op. 
In het gezin van Peter Suetens 
en Elsie De Raet, de VU-sekre-
taresse werd een tweede kindje 
geboren. Hun lieve dochtertje 
Mik - dat we op vrije school
dagen wel eens door de vele 
lokalen van de Barrikade zien 
dartelen - kreeg een broertje 
bij. Het kreeg de naam Nikolaas. 

Zo zie je dan maar weer, beste 
lezer, dat Vlaanderen nog lang 
niet aan het einde van zijn 
latijn is ! 

"Dag zon, dag bloem,dag leven, 
dag Wouter en Nikolaas !" 

WIJ 1 
26 MEI 1977 
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Grondslag 
van 
èen Vlaamse Staat 
Er dient ten slotte aan 
toegevoegd te worden dat de 
onverbrekelijke band tussen de 
gewestvorming eensdeels en de 
herziening van de grondwet 
anderdeels is gewaarborgd 
volgens een formule die een 
totale nieuwigheid is in de 
Belgische politiek. Indien de 
grondwetsherziening er niet zou 
komen volgens de 
grondbeginselen die in het 
Egmontakkoord zijn uitgedrukt, 
wordt tevens wettelijk een eind 
gesteld aan wat inzake gewesten 
en gemeenschappen in de eerste 
faze zal geschied zijn. Ditmaal 
hebben de Vlamingen geen 
akkoord gesloten waarvan een 
deel van de uitvoering — het 
Vlaanderen gunstiger deel — een 
wissel op de toekomst is. 

Door de Egmontakkoorden is de 
grondslag gelegd van de 
Vlaamse staat, en is een raam 
geschapen waarin de 
Vlaamsnationale politiek zich in 
de volgende jaren met grote 
kracht en doelmatigheid zal 
kunnen bewegen. Dit is met het 
einde en niet de voltooiing van de 
Vlaamse Beweging. In de 
volgende jaren zal de Volksunie 
zich, wat dat betreft, met nog 
groter inzet en met groter 
verantwoordelijkheden dan 
voorheen moeten doen gelden. 
Maar die inspanningen zullen 
voor het eerst gedaan worden in 
een grondwettelijke struktuur die 
meer federaal dan unitair is, en 
die ons dichter bij het doel brengt 
dan de fazen van de Vlaamse 
politiek uit het recente en verder 

afliggende verleden. De 
onderhandelaars van de 
Volksunie zijn met een belangrijk 
en positief dokument uit het 
Egmontpaleis gekomen, een 
dokument waarvan Frans Van 
der Eist terecht zei dat hij het in 
de basis-konceptie ten volle kan 
verdedigen. We zijn ervan 
overtuigd dat alle 
verantwoordelijke instanties van 
de Volksunie er eveneens zo 
over zullen oordelen. 

Senator 

Hektor de Bruyne 
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De balans van de onderhandelingen 
Op onderstaande balans moeten de resultaten van de onder
handelingen beoordeeld worden. Er moet niet omheen gepraat 
worden, dat het akkoord ook minder positieve aspekten ver
toont. Ze wegen echter niet op tegen de positieve elementen en 
tegen de mogelijkheid om, in en rond Brussel, de moeilijkheden 
voor het eerst tegemoet te treden met de macht van een Vlaam
se staat. De onderhandelingen hebben geleid tot de hervorming + 
1. TWEELEDIG FEDERALISME 

Er komt een Vlaamse staat, met eigen parlement, met eigen rege
ring waarin de Brus . ring waarin de Brusselse Vlamingen vertegen
woordigd zijn, met aanzienlijke eigen geldmiddelen en met ruime 
bevoegdheden, die zich uitstrekken tot de Brusselse Vlamingen. 

2. GEWESTVORMING 
Geen drieledige struktuur, maar ook in de gewestvorming wordt de 
tweeledigheid ingebouwd. In het Brussels gewestbestuur zetelt een 
Vlaams minister. 

3. BRUSSEL 
De Vlamingen krijgen eigen politieke strukturen tot op het gemeen
telijk vlak en een gewaarborgde deelname aan de macht in het 
Brussels gewest. 
Er is geen gebiedsafstand: het Brussels gewest blijft grondwettelijk 
beperkt tot de 19 gemeenten. 
De provincie Brabant en het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde worden gesplitst. 

4. TAALWETGEVING 
Aan de taalwetgeving wordt nergens geraakt, ook niet in de randge
meenten, waar de faciliteiten niet uitgebreid worden. 

5. VLAANDEREN IN EUROPA 
De tweeledigheid inzake de Europese verkiezingen wordt erkend, 
met een billijke vertegenwoordiging 13-11 ten voordele van Vlaan
deren. 

6. WAARBORGEN 
Er is een waterdichte en sluitende binding tussen de verwezenlij; 
king van de gewestvorming en de grondwetsherziening 
De ondertekenende partijen verbinden zich tot een gemeenschap
pelijke verwezenlijking van het akkoord, wat inhoudt dat de federa
listen mee de macht zullen uitoefenen gedurende twee legislaturen. 

van de staat in de zin van een tweeledig federalisme. Het 
akkoord, dat nog door de VU-partijraad moet goedgekeurd wor
den, schept voor de Vlaamse Beweging een nieuw raam waarin 
zij zich, voor het eerst steunend op de reële macht van een 
eigen Vlaamse staat, geplaatst ziet voor nieuwe mogelijkheden 
en verantwoordelijken. 

ZES RANDGEMEENTEN 
Behoud van de faciliteiten; wettelijke konsolidering van de bestaan
de toestand op kultureel gebied. 

INSKRIPTIERECHT 
Individueel aan te vragen inskriptierecht in de zes randgemeenten, 
in zeven deelgemeenten en in drie wijken van gemeenten. 
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En bovendien 

... ontving koning Boudewijn de heer 
Paul Grosjean, direkteur van de So-
ciété Anonyme • Traction et Electrici-
té>. 

... werden in de eerste vier maanden 
van dit jaar 870 ondernemingen fail
liet verklaard. 
... heeft de gemeenteraad van de 
gemeente Hoei in Wallonië zich ver
zet tegen elke verdere investering 
op kerngebied te Hoei. 
... werden in de Leuvense klokken
gieterij van Sergeys 37 klokken ge
goten voor een beiaard van de IJzer-
toren die op de 50e IJzerbedevaart 
voor het eerst zijn klanken over de 
IJzervlakte zal laten weergalmen. 

... is uit het station van Parijs voor 
de laatste keer in de geschiedenis 
de < Orient Express > vertrokken. 
Het einde van een spoorweglegende 
werd met champagne overgoten. De
ze laatste trektocht verliep over 
Zwitserland, Italië, Joegoslavië en 
Bulgarije naar Istanboel. 

... werden wij jammer genoeg niet uit
genodigd om mee te rijden. 

... voelen de Limburgers zich be
kocht, omwille' van het handeltje 
rond de A-24. 
... werden immers, in weerwil van 
massale protesten en wetenschappe
lijke rapporten, toch nog openbare 
aanbestedingen verricht voor de 
bouw van 7 bruggen op het A-24-tra-
jekL 

... was deze aanbesteding zo open
baar dat het publiek de toegang tot 
het gebouw van de interkommunale 
E39 werd ontzegd. 
... zou het aktiekomitee tegen deze 
onwettige wijze van < aanbesteden » 
een klacht kunnen indienen... 

... werd formateur Tindemans opge
nomen in de jury van de religieuze 
Templeton-stichting. 

... verloor een Deens kontainerschip 
in onze wateren twintig ton vitami
nen. 

... vinden wij het sympatiek van die 
Denen om ons in deze < harde tij
den » wat op te peppen. 
... zal onze geldbeugel, die als ge
volg van de inflatie alsmaar lichter 
weegt, weldra terug wat zwaarder 
worden; de biljetten van 20 en 50 fr. 
zullen uit de omloop genomen wor
den, en vervangen worden door 
muntstukken. 

... zijn er volgens de BTW-aangiften 
om en bij de 310.000 bedrijven in 
Vlaanderen: kleintjes, groter en 
grootst 
... is de omzet gemiddeld niet groter 
dan 11 miljoen fr. per jaar. 
... en zijn er in feite maar 74 onderne
mingen met duizend of meer tewerk-
gestelden. 
... betaalt de staat 2,68 fr. per kilome
ter voor elke spoorreiziger. 
... heeft het VEV een zorgwekkend 
cijfer bekendgemaakt: als de huidi
ge trend zich doorzet zal Vlaanderen 
vanaf 1990 beginnen ontvolken. 

... werd prins Alexander beheerder 
van de Compagnie Maritime Beige, 
afgekort CMB. 
... behoort CMB tot de holding Gene
rale Maatschappij van België. 

... heeft senator Maurits Coppieters 
bij de kultuurraad een voorstel ven 
dekreet ingediend om franstalige 
verkiezingskampagnes in Vlaande
ren te verbieden. 

... zijn we benieuwd of de partijtop
pen van de • kleurpartijen > de hou
ding van hun partijgenoten in Overij-
se door de stemming van dit dekreet 
zullen goedkeuren. 

En bovendien 

EUROPALIA 77 

Kust kende hoogdagen 

Het Egmont-paleis was deze 
week niet alleen het toneel van 
het regeringsberaad maar ook 
van de ouverture van een uitzon
derlijk kultureel gebeuren, nL Eu-
ropalia 77, die deze.keer gewijd 
is aan de Bundesrepubliek Duits
land. Dat zal gepaard gaan met 
muziekuitvoeringen, opera, bal
let, literaire manifestaties, ten
toonstellingen (21 !) enz. Kost
prijs : 75 miljoen waarvan 60 "/o 
gedragen door de staat (W.-D.), 
20 "/o door het Westduits mece
naat (dat reeds 7 miljoen inza
melde) en 20 o/o door de inkom-
gelden. We komen daarop later 
nog uitvoerig terug. De ope
ningszitting had jL dinsdag 
plaats in het Egmont-paleis. Op
vallend daarbij was een voor 
Brussel ongewone taaidosering. 
Er werd door minister Van Els-
lande (voorzitter, die de zitting 
In het Nederlands opende), de 
Westdultse ambassadeur en 
graaf d'Ursel (voorzitter van de 
raad van beheer) evenveel Ne
derlands als Frans gesproken, 
voor belde laatste heren dan 
nog tamelijk goed, terwijl de 
Westdultse staatssekretarls van 
Buitenlandse Zaken dr. Hermes 

en dr. von Siemens, vertegen
woordiger van het Westdultse 
mecenaat uitsluitend Duits spra
ken. 
Voor een keer werden de Neder
lands gesproken passages niet 
begeleid met afkeurend (fransta-
llg) gemompel. Begint het mis
schien tot de Brusselse high-llfe 
door te dringen dat er In de toe
stand fundamentele verande
ringen op til zijn ? Of moeten we 
zeggen: één zwaluw maakt nog 
geen zomer? 

WEER D U U R W A A L S 
FANTAZIETJE 

De met zoveel lef door RW-mi-
nister Gol gelanceerde Waalse 
luchtlljnen, die een verbinding 
Lulk-Londen en Charlerol-Lon-
den tot stand brachten, zitten 
financieel aan de grond. De 
Vlaamse voorspelling, dat derge
lijke exploitatie niet leefbaar 
was. Is juist gebleken. 
De gemiddelde bezettingsgraad 
van de kleine lljnvllegtuigen 
haalde in doorsnee niet meer 
dan 47 th. van de beschikbare 
passagiersruimte, waar pas van 
60 % af een dergelijke onderne
ming leefbaar is. Voor elke 
vlucht moesten tevens te 

Heathrow diep In de beurs ge
tast worden, omdat de grote 
luchthavens zeer hoge landings-
kosten aanrekenen, daar men op 
verkeer met kleine vliegtuigen 
niet gebrand is. Eigenaardig was 
ook dat de vluchten van Luik 
naar Londen meer gebruikt wer
den dan omgekeerd. Dit om de 
doodeenvoudige reden dat de 
reizigers sneller en komfortabe-
ler met de Sabena terug konden 
komen... » 

Hopelijk wordt spoedig een ein
de gemaakt aan dat Waals fanta-
zietje, het Is al te gek! 

PATER D H A N I S 
OVERLEDEN 

De bekende re-rektor van de 
Universitaire Fakultelten Sint Ig
natius Antwerpen (UFSIA) Pater 
SJ Etienne Dhanis, geboren te 
Gent op 9 maart 1905 overleed 
op 23 mei jl. te Antwerpen, dat 
zijn tweede vaderstad was ge-* 
worden. Pater Dhanis was een 
der voornaamste bewerkers van 
universitaire vestiging In de Me
tropool Wij betuigen de families 
Dhanis en De Strycker onze 
oprechte deelneming. 

DE NEGENDE 

NATIONALE VTB-

FOTOPRIJSKAMP 

Om de drie jaar richten VTB en VAB 
deze nationale wedstrijd in voor ai hun 
leden liefhebbers-fotografen. Het suk-
ses ging telkens in stijgende lijn. " 

Na de tentoonstelling te Antwerpen 
van de beste proeven zullen de foto's 
dan verder op reis gaan door heel het 
Vlaamse land. Op bezoek bij iedere 
afdeling welke er de aanvraag zal 
voor doen. 

VTB en VAB schenken een gouden, 
een zilveren en een bronzen nnedaille 
en verder voor 60.000 fr. aan prijzen. 
Ten einde onze leden op ontdekking 
naar de wind- en watermolens te zen
den worden in het kader van onze 
molenaktie twee speciale prijzen toe
gekend : een aan het mooiste molen-
landschap en aan de mooiste molenop-
name Cwind- of watermolen) uit het 
eigen Vlaamse land. Dit dan buiten 
het algemeen klassement 
Hier volgt nu het reglement van deze 
negende Nationale Fotowedstrijd: 

1. Elk lid van de VTB of de VAB mag 
deelnemen met 2 proeven, waarvan 
de beste alleen een prijs kan halen 
Alleen liefhebbersfotografen. 
2. De foto's moeten een kunstzinnig 
karakter hebben, met volgende onder
werpen uit binnen- of buitenland; a) 
landschaps- of stadsgezichten. 
b) folklore (bij voorkeur dit jaar). 
3. Toegelaten formaten: 24 x 30 cm 

of 30 X 40 cm zwartwit opgezet op 
licht karton. Kleurenfoto's of ingekleur
de worden met toegelaten. 
4. De foto's moeten onlangs geno
men zijn 
5. Op de rugzijde moeten de proeven 
nauwkeurig vermelden: 
a) waar en wanneer zij genomen wer
den 
b) een kenspreuk 
c) een getal van vier cijfers en 2 let
ters , dit moet hetzelfde zijn voor de 2 
Ingezonden proeven 
6. Een afzonderlijke, gesloten omslag, 
bijvoegen, waarop langs buiten dezelf
de gegevens, gevraagd in art 5 b en c 
herhaald worden en met binnenin, 
naam, woonplaats, nummer van de lid-
maatschapskaart van VTB of VAB 
Die omslag wordt slechts geopend 
nadat de uitspraak van de jury be
kend is. 
7. De inrichters van de prijskamp wij
zen alle verantwoordelijkheid af voor 

niet aangekomen foto's. Men geve ze 
dus persoonlijk af, degelijk verpakt in 
een van onze kantoren of zende ze 
aangetekend. 
8. Bekroonde en niet bekroonde fo
to's blijven eigendom van de VTB. 
Geen auteursrecht noch gelijk welke 
vergoeding kan hiervoor geelst wor
den. De VTB van zijn kant verbindt er 
zich toe geen enkel van de ingezon
den fotowerken aan andere personen 
of organismen af te staan, zonder toe
stemming van de eigenaar. 
9. Deelnemen aan de pnjskamp bete
kent instemmen met dit reglement Bij 
onvoorziene gevallen beslist de jury 
onwederroepelijk. 
10. Alle proeven moeten binnen zijn 
ten laatste op 31 oktober, op volgend 
adres: 
Nationale Fotoprijskamp 1977. 
Vlaamse Toeristenbond 
St-Jakobsmarkt 45 
2000 Antwerpen 

/Vu yoor de senaat na de koöptatie op provin
ciaal en op nationaal vlak de voltallige samenstel
ling bekend is, blijkt dat Duits Oost-België drie 
parlementsleden behouden heeft en wel telkens 
één exponent uit de kleurpartijen: Willy Schyns 
(PSC), Ferdi Dupont (PSB) en Fred Evers 
(PRLW). 
Het kamerlid Dupont uit Sankt Vith is een nieu
weling in de Kamer Daar zijn partij (die tussen 
1920 en 19^3 quasi openlijk de terugkeer van 
het Duitse deel van Eupen-Malmédy eiste, doch 
sinds 1945 op versmelting met Wallonië aan
dringt) hoeft men geen hoge verwachtingen te 
koesteren. Zijn eisen in volksnationaal opzicht 
zullen zich steeds op het randje bewegen. Hij 
heeft toch onlangs met betrekking tot het 
gebruik van het begrip -Duits Oost-België» van 
de Vlaamse pers veriangd om de politieke termi
nologie voor invloeden te beschermen, die met 
de demokratische ontwikkeling van Europa niet 
verenigbaar zijn en die aan een koloniaal verie-
den herinneren I Duponts aandringen bleef niet 
zonder gevolg: zo is het woord Duits Oost-Bel
gië in -De Standaard» thans taboe... 
Van hét kameriid Schyns, vóór een paar jaar 
gedurende verscheidene maanden Staatssekre-
taris voor Toerisme en (ook) voor de Oostkan
tons, hoeft men nauwelijks een toetere houding 
te verwachten. Hij vertegenwoordigt immers in 
de eerste plaats de belangen van de PSC-Ver-
viers. Deze belangen onderscheiden zich wat 
het Duitse taalgebied betreft bijna niet van de 
opvattingen van de Waalse socialisten. Volgens 
hem moet Duits Oost-België een subregio van 
Wallonië worden. Hij wenst noch wil inzien, dat 

brief 
uit 
de 
oostkantons 

de zwaarste troef als minderheidsgebied van 
een staat, die meerdere volken omvat, geen 
steek meer houdt wanneer de Vlaamse invloed, 
jammer genoeg te gering, uitgeschakeld wordt, 
om in ruil aan een ander, imperialistisch gezind 
meerderheidsvolk met huid en haar uitgeleverd 
te worden. 

Het resultaat van de taalwetten van 1963 en 
nog meer de zogenaamde vooriopige gewest
vorming hebben ons een voorsmaakje gegeven 
van wat er ons bedreigt Schyns echter, lijstaan
voerder van de Vervierse PSC, die met zijn foto 
op de kiesaffiches prijkte en die voor een «tres 
sérieux Wallon » pleitte, noemde (voor hem logi
scherwijze) de eis voor het toestaan van poli-
tiek-administratieve zelfstandigheid 'separatis
tisch geflirt dat ons koud laat». 
Dan is senator Evers uit Eupen toch voorzich
tiger in zijn uitspraken, hoewel hij naar eigen zeg
gen slechts in de politieke arena is afgedaald om 
het extremisme het hoofd te bieden j extremis
me dat Duits Oost-België wil verfransen. Evers 
is een politieke naïeveling en heeft terzelfdertijd 
een boerensluwheid en is ongetwijfeld een 
geluksvogei In 1974 kwam hij grotendeels door 
liberale stemmen uit het kiesarrondissement 
Hoei-Borgworm in het paHement. Met de jong
ste gemeenteraadsverkiezingen slaagde hij er
in, een eenheidsfront van de drie kleurpartijen 
tegen de onafhankelijke lijsten op te stellen. 
Daardoor veroverde hij de burgemeesterssjerp 
van Eupen. Op 17 april niet herkozen als kamer
lid, slaagde hij erin, onder verwijzing naar zijn 
burgemeestersambt, als provinciaal senator ge-
koöpteerd te worden. Evers haalde zijn slag 
thuis dank zij enkele overschietende VU-stem-
men, wat verrassing en verwondering uitlokte. 
Laten we hopen, dat Evers dit voor ogen zal blij
ven houden. 

H. Sch. 
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V L A M I N G E N G E Z O N D E R 
D A N W A L E N 

Enkele ti jd geleden vroeg VU-
kamerlld Mattheyssens aan mi
nister Vanden Boeynants hoe 
het kwam, dat veel meer Waalse 
dienstplichtigen voor de dienst 
afgekeurd worden dan Vlaamse. 
Er was zelfs een aanzienlijk ver
schil. 
Zou de voeding er iets mee te 
maken hebben ? In het Britse 
medische t i jdschrift « Lancet» le
zen we o.m. dat de Vlamingen 
gezonder zijn dan de Walen 
dank zij een beter «gestruktu-
reerde » voeding. De Walen eten 
te veel vet (ze verbruiken vijf 
keer meer boter dan de Vlamin
gen) en lijden dus meer aan 
vaat- en hartziekten. Dit spruit 
o.m. voort uit het feit dat de 
Vlaamse universiteiten sinds 
twintig jaar hameren op een ver
standig dieet, met minder verza
digde vetten. Het rapport (opge
maakt na tien jaar onderzoek) 
stelt ten slotte (en uiteraard) 
vast dat de Vlamingen veel min
der uitgeven voor de voeding 
dan hun zuiderse staatsgenoten. 
Bij te voegen bij het dossier 
«Verschil len tussen Noord- en 
Zuid-België ». 

TREFPUNT 

Het tweede Brussel dat sommi
ge «verl ichte geesten» op de 
taalgrens wil len oprichten om al
dus «passend» het 150-jarig be
staan van België te vieren, zal 
nooit het licht zien. Een der voor
naamste verdedigers van dit 
dwaze voorstel, de grootmaar
schalk van het Hof, is onder de 
indruk van de afkeurende kritiek 
gekomen. Eerst zei hij «dat zal 
wel overdri jven ». Nu is hij van 
mening, «dat er iets anders 
moet gevonden worden» in af
wachting dat hij het projekt even
eens verwerpt 
Beter laat dan nooit. We hebben 
trouwens wel wat anders te 
doen dan een tweede Brussel 
op te richten, waar we reeds 
zoveel last hebben met « la Capi
tate»... 

Cpdb) Overal hoor je elke 
dag de sirenes van zieken
wagens. Zo vaak dat je er 
soms niet eens meer op let. 
Er gebeuren zoveel ongeval
len. Ook arbeidsongevallen. 
Meer dan 300.000 per jaar. 
Daaraan overlijden 300 men
sen. Maar zelfs de dood van 
een arbeider haalt geen kran-
tekop. Hooguit 15 regels in 
de ongevallenrubriek : « Man 
verpletterd onder last van 
kraan ». Je wordt er eigenlijk 
met meer door bewogen. Tot 
je iemand kent die iets voor 
heeft. Zoals Erik, 22 jaar, vrijt 
met An, een vlotte jongen, 
maakt muziek op jeugd-
avonden. Hij is wijsvinger en 
middenvinger van zijn rech
terhand afgerukt aan de 
draaibank op zijn werk. 
Zijn wij zo verzot op werken 
dat wij er een dergelijk li
chaamsrisico bij nemen ? 
W e leven niet meer in 1877 
toen alleen in de haven van 
Antwerpen 124 dokkers het 
leven lieten in een arbeidson
geval. We leven nu in een 
land waarvan de wetgeving 
ver vooruit is op die van de 
ons omringende landen. En 
toch tellen we nog zoveel 
arbeidsongevallen. 

Zopas IS de statistiek van de 
arbeidsongevallen over 1973 
verschenen. Die vermeldt 
292.872 ongevallen onder ar
beiders. Dit is een ongeval 
per vier arbeiders. Onder de 
bedienden waren er 23.685 
die een ongeval hadden, wat 
een op dertig is. Het meest 
ongevallen gebeuren er in 
de mijnen, de brouwerijen, 
meubelbedrijven, metaalbe
drijven en in de magazijnen. 

Onder de arbeiders zijn er 
240 doden gevallen. 179 wa
ren nagenoeg onmiddellijk 
dood. Ook 52 bedienden 
stierven ingevolge een ar
beidsongeval. 40 onder hen 
op slag. De doden waren 
voornamelijk bouwvakkers, 
chauffeurs, mijnwerkers, me

taalbewerkers, mensen die 
waren thuis bestellen en han
delsreizigers. 292 die op of 
voor het werk hun leven lie
ten. 

En dan zijn er per jaar nog 
7.900 arbeiders en 700 be
dienden die aan een arbeids
ongeval een bestendige ar
beidsongeschiktheid over 
houden. Het meest worden 
letsels opgelopen aan de 
ogen, de vingers en de voe
ten. De oorzaak van de onge
vallen ligt het vaakst bij ma
teriaal, stof, het grondopper
vlak (vallen), machines en 
motorvoertuigen. En zo gaan 
de statistieken verder. 150 

dert het rendement van eer 
handarbeider met 30 % en 
van een geestesarbeider 
met 60 %. Het veroorzaakt 
arbeidsongevallen en vergis
singen. Lawaai in de bu
reaus kost via slecht afge
handeld werk, verloren tijo 
enz. 4 miljoen dollar per dag 

Voor de industrie is dat 4 mil
jard per jaar. In Groot-Brittan-
nië 1 miljard pond. Dit is 
ongeveer twee keer zoveel 
als wat de arbeidsongeval
len er kosten (550 miljoen 
pond). 

In ons land (cijfers over 
1973, net als die van VS en 

Elk arbeidsongeval 

is er een teveel 

bladzijden cijfers vol pijn en 
leed. 

Daarbij komen eigenlijk ook 
nog de beroepsziekten 
Waaronder de doofheid. Uit 
onderzoek in Groot-Brittan-
nië en de Verenigde Staten 
blijkt dat het lawaai een 
reële maar miskende plaag 
is. Meer dan de helft (56 %> 
van de Amerikaanse fa-
briekswerkers lijdt aan ge-
hoorverlies. Een miljoer 
Amerikaanse arbeiders is 
werkelijk doof door het la
waai waarin zij werken. Het 
lawaai tast niet alleen de 
oren aan. Het vermindert de 
gezichtsscherpte, verhoogi 
prikkelbaarheid en zenuw
achtigheid, brengt stoornis
sen teweeg in ademhalings-
en bloedsomloopstelsel, enz 
Het lawaai, zo heeft men in 
de VS vastgesteld, vermin-

Groot-Brittannië) bedragen 
de kosten van de arbeidson
gevallen bijna 7 miljard fr. 
per jaar. Om precies te zijn : 
6.821 miljoen. Dit zijn alleen 
de direkte kosten van de 
ongevallen met ten minste 
één dag werkonbekwaam
heid die aan de verzekering 
aangegeven worden. Daar
bij komeifi de kosten van die 
vele andere kleine ongeval
len in de bedrijven met licht 
letsel, tijdverlies, materiële 
schade. Deze indirekte kos
ten worden op een viervoud 
tot een vijfvoud van de direk
te kosten geraamd. Wat be
tekent dat de Belgische in
dustrie jaarlijks zo'n 30 tot 
40 miljard fr. verliest door 
arbeidsongevallen 

We mogen dan een vooruit
strevende wetgeving heb
ben terzake, er valt nog heel 

wat te doen om de werkne
mer en zijn familie zinloos 
leed te besparen. En dit kan. 
Het gaat zelfs samen met 
besparingen voor de bedrij
ven, voor onze hele ekono-
mie. 
Een voorbeeld voor wie dit 
niet gelooft of niet helemaal 
overtuigd is. Een Belgisch 
metaalbedrijf waar zware 
stukken bewerkt werden, 
kende heel veel voetongeval
len. Dit bedrijf begon veilig
heidsschoenen met inge
werkte stalen neuzen te ver
strekken. Elk jaar meer zo'n 
schoenen aan meer ar
beiders. Er werden nauwkeu
rige statistieken bijge
houden. En wat bleek na 
negen jaar ? Het aantal voet
ongevallen daalde tot een 
vijfde. BIJ dit vijfde kwam 
geen blijvende invaliditeit 
meer voor. Het aantal dagen 
werkonbekwaamheid viel te
rug op minder dan een tien
de. Alleen door deze daling 
van de ongevallen en hun 
gevolgen en ondanks de stij
gende investering in veilig
heidsschoenen verwezen
lijkte dit bedrijf op één jaar 
per 1.000 werknemers een 
winst van 803.800 fr. 

Buiten het menselijke en so
ciale aspekt blijkt dus dat vei
ligheid in de bedrijven ook 
louter ekonomisch een ren-
dabiliteitsfaktor is. 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN 

9,75 o/o LENING 1977 -1984 
RENTE. - 975 % 's jaars vanaf 13 juni 1977. 

EFFEKTEN. - Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 
100.000 en 500.000 frank. 
De coupures van 5.000 frank worden als bijpas
sing afgeleverd. 

AFLOSSING. — Uitsluitend door terugkoop. 

TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen het pan op de eindvervaldag 
van 13 juni 1984 

UITGIFTEPRIJS. - 99.75 % 

OFFICIËLE NOTERING. — De obligaties zullen officieel ter beurze 
worden genoteerd 

INSCHRIJVING 

van woensdag 25 mei tot vrijdag 10 
juni 1977 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde wor
den gesteld 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationa
le Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wissel-
agenten en de ertoe gemachtigde financiële instellingen van de open
bare sektor en spaarkassen. 

De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving 

Brussel, 13 mei 1977 De Minister van Financiën, 
W. DE CLERCQ 

Bijna vlak tien jaar na de brandramp van Innovation Brussel — waarbij honderden de vuurdood stierven — 
brak brand uit in het hotel «Hertog van Brabant» aan het Rogierplein te Brussel, die het leven kostte aan ten 
minste 14 mensen (bejaarde Britse toeristen). Hierdoor wordt eens te meer de openbare veiligheid in ons 
land in vraag gesteld. Het is al erg genoeg dat de brandramp van de Innovation qua morele en financiële ver
goeding aan de kleine kant is gebleven en dat er van een inbeschuldigingstelling nooit sprake is geweest. 
Wat er van zij, de bestaande reglementering (die brandweerexperten tot de beste in Europa rekenen) moet 
beter en nauwkeuriger nageleefd worden, ten einde branden als te Brussel te voorkomen of ten minste effi

ciënter te kunnen bestrijden. De huidige nonchalance is niet langer duldbaar. 

26 MEI 1977 WIJ s 
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Baskenland: 

de vastberaden nationale levenswil 

van heel een volk 
De Basken hebben zich deze dagen 
weer in het wereldnieuws gebokst 

De reusachtige volksberoering rond 
de eis «alle Baskische gevangenen 
vrij» IS uitgedeind tot een van de 
grootste massale akties in de Baski
sche geschiedenis Voor een blad als 
het onze waar het Baskische nationa-
liteitenprobleem reeds jaren in de 
belangstelling staat is het met zo ver 
wonderlijk dat dergelijke manifesta
ties een zo diepe weerslag in het volk 
konden kniqen 

Oppervlakkiger toeschouwers moes 
ten deze dagen naar de verdere voor 
geschiedenis gaan peilen Bladen als 
" Le Soir» en « La Libre Belgique » die 
nooit hebben uitgeblonken door be
grip voor de Baskische vrijheidsstnjd 
schreven nu - Men moet voor de die
pere gevoelens bij dit volk teruggaan 
naar het tijdvak na de Franco-overwin
ning toen de Baskische provincies die 
trouw waren gebleven aan de repu 
bliek werden uitgeroepen bij speciale 
wet tot 'nationale onwaardigheid' 

Wat tot voor kort zo bleef Of moet 
men herinneren aan de kortzichtige 
en domme politiek die zelfs Baskische 
muziek en volksdansen verbood even 
als het gebruik van het Euskera de 
Baskische taal» (Le Soir) 

En zelfs de deftige «übre Belgique» 
schreef « Dit volk met zeer oude tra
ditie dat een taal spreekt waarvan de 
oorsprong onbekend is zag zijn taal 
verboden worden zowel voor onder 
WIJS als uitgaven Die verdrukking 
heeft de nationale strekking verhe
vigd en de oppositie organizeerde 
zich in het geheim De Francopolitie 
trad ongemeen streng op maar lukte 
er enkel in de ETA-beweging te radi 
kalizeren en zijn leiders tot gewapend 
verzet te brengen • 

Het IS dan ook in deze kontekst dat 
het ganse Baskische gebeuren moet 
gezien worden Waar ook bij ons 
soms twijfel bestond over wat mer 
dan terronsme ging noemen is de 
pngste weken duidelijk bewezen hoe 
een gans volk achter diegenen staat 
die het als zijn vrijheidstnjders be
schouwde ook al was men met op elk 
ogenblik met elke aktie akkoord De 
feiten spreken toch voor zichzelf 

Voor de vrijlating van een dertigtal 
zogenaamde «terronsten » staken ge
durende dagen meer dan 800000 
arbeiders en bedienden en sluiten de 
middenstanders hun zaak Op een 
bevolking van 2 miljoen mensen beto
gen gedurende dagen tienduizenden 
met al de nsico s vandien Alle vreem 

de korrespondenten waren unaniem 
Guardia civil en politieke politie ge
droegen zich als een bezettingsleger 
Rezultaat zes doden met de meeste 
in het oog spnngende gevallen een 

jonge man die een steen gooide naar 
de chargerende bezettingstroepen 
werd vastgenomen en ter aanschou 
wen van tientallen getuigen van op 
enkele centimeters afstand met een 

Brief van kamerlid Kuijpers 

aan ministers Van Elslande 

en Vanderpoorten 
« Via de persmedia konden wij ver
nemen dat de Spaanse regenng 
het pijnlijke lot van de Baskische 
politieke gevangenen wil oplossen 
door vrijlating mits zij zouden ver 
trekken naar wat konkreet werd 
genoemd de Belgische Staat 

WIJ hoeven er U met op te wijzen 
hoe sedert de vroege Middel 
eeuwen historisch en kultureel de 
band tussen het Baskische volk 
en het onze groeide in de Europe
se eenwording krijgt deze band 
een nieuwe betekenis 
De jongste massale beroering 

waarbij het Baskische volk zich 
opstelt achter de eisen van amnes 
tie en zelfbestuur heeft deze pro
blemen eens te meer op het inter 
nationale forum gebracht 
Vanuit ons gebied kunnen wij een 
vernieuwende Europese daad stel
len Vandaar dat het aangewezen 
ware aan de Spaanse regering 
onze goede diensten aan te bie
den ten einde in deze overgangs-
penode de personen die omwille 
van hun politieke overtuiging in de 
Spaanse gevangenis vertoeven 
verblijfsrecht te verlenen in deze 
Staat» 

nekschot in volle straat afgemaakt 
Een zestigjarige man die toekeek bij 
een andere manifestatie werd op zijn 
balkon doodgeschoten Zijn misdaad 
hij had de nu zogenaamd toegelaten 
Baskische vlag uitgehangen Hoe de
ze vlag het simbool is geworden van 
de h)ewuste nationale wil tot in de 
breedste volkslagen hebben ook de 
miljoenen Europese voetbalfans kun 
nen vaststellen Bij de match voor het 
Europese kampioenschap Bilbao Tu 
rijn zwaaiden honderden Basken met 
deze amper gedulde nationale Baski
sche vlag 
De BRT-korrespondent in Madrid 
sprak dan ook tPrecht van met alleen 
een massale maar een kollektieve wil 
van gans een volk om zijn gevange
nen te bevrijden Ook figuren die vroe
ger aan de kant van het Francoregi 
me stonden en voldoende luciditeit 
hebben om de diepe verandenngen 
vast te stellen hebben hun konkluzies 
getrokken 
De bisschop van Pamplona Mgr Men 
dez heeft scherp het optreden van de 
repressietroepen veroordeeld en in 
het publiek verklaard dat zij de schuld 
zijn van de troebelen Het is immers 
zo dat in de zeldzame gevallen waar 
manifestaties werden toegelaten de 
Basken van veel zelfbeheersing ge

tuigden en deze betogingen zonder 
onlusten veHiepen 
Een vooraanstaande Madnieense 
krant schreef dan ook « Het Basken 
land heeft geen behoeften aan 
machtsmaatregelen het heeft behoef 
te aan verstandige maatregelen- In 
diezelfde geest zijn dan ook zestig 
burgemeesters uit Baskenland nog 
benoemd onder Franco gaan protes 
teren bij de regering in Madrid waar
bij ze de vnjlating van de gevangenen 
eisten en zo met hun ontslag als bur
gemeester zouden aanbieden 
Nog een tipisch staaltje van onver
schrokken solidanteit en verantwoor 
delijkheid tegenover hun volk In ver 
schillende hospitalen in Bilbao en San 
Sebastian weigerden de dokters en 
het verplegend personeel nog gekwet 
sten of zieken van de Guardia civil te 
verzorgen en hingen de met bloed 
besmeurde lakens van de talloze Bas
kische gekwetsten in de betogingen 
uit de ramen van de kliniek 
Deze reaktie van het Baskische volk 
van hoog tot laag heeft dan ook de 
Spaanse regering tot inbinden ge
dwongen De vijf Basken van het pro
ces van Burgos zijn aangekomen in 
ons land Anderen zullen volgen Het 
IS goed hier nog even te hennnerer 
aan wat deze zogenaamde terrons
ten als hoofdmisdrijf hebben misdaan 
ZIJ waren beschuldigd te behoren tol 
het kommando dat de beruchte politie-
beul Manzanas heeft neergekogeld 
Wie deze man was duidt het nieuwe 
woord aan « Manzanassed » Het bete
kent «iemand op de meest sadisti
sche wijze folteren » Een van de spe-
cialiteitjes van deze politiemaniak was 
namelijk de pijnkreten van de gefolter-
den op band op te nemen en deze 
dan te versturen aan de familie of 
langs mikrowagens uit te zenden in 
het dorp van de aangehoudenen 
Na acht jaar gevangenis wordt het 
verblijf ins ons land voor deze Baskn 
sche gevangenen een eerste rust
plaats vooraleer ze na een amnestie 
die waarschijnlijk na de verkiezingen 
van juni wordt afgekondigd wel zullen 
kunnen terugkeren naar hun volk 
Dat Baskenland dat met rasse schre
den door de kracht van een eensge
zind volk opmarcheert naar zijn vnj-
heid De talrijke bemoeiingen van Vla
mingen en van de VU voor het lot van 
de Basken hebben duidelijk bijgedra
gen om ons land tot voorlopige ver
blijfplaats van deze Basken te doen 
uitkiezen Reeds bij het eerste nieuws 
over de mogelijke vrijlating schreef 
Willy Kuijfjers ons kamerlid een bnef 
aan de ministers Van Elslande en Van 
derpoorten om hen te vragen in deze 
zaak te bemiddelen (WL) 

Molukkers 
gijzelen ween.. . 

Anderhalf jaar na de gijzeling van trempassagiers te Bijlen 
hebben de Molukkers in Nederland nog eens toegeslagen, 
en met de gijzeling van een trein en met de gijzeling van 
105 schoolkinderen en zes onderwijzers De beroering is 
uiteraard groot, niet alleen in Nederland maar ook ver daar
buiten De Molukse kommandos eisen de vrijlating van hun 
voorgangers 
Niemand kan vooral de gijzeling van kinderen goed praten 
De Molukkers hebben met deze gijzeling een fout begaan, 
erger dan een misdrijf Maar van de andere kant dient toch 
erkend, dat Nederland zijn trouwste bondgenoten van vroe
ger flagrant in de steek laat, ook na het drama te Bijlen en 
na de dialoog met de leiders van de Molukkers De gemeng
de kommissie van Zuid-Molukkers en Nederlanders, nu vijf
tien maanden geleden, schoot maar niet op met haar onder
zoek en dat is uiteindelijk de Nederlandse overheid fataal 
geworden Wil Nederland de toekomst veilig stellen en aan 
de Zuid-Molukkers een menswaardig bestaan reserveren, 
dan moet dat nu vlug gebeuren! 
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Quo vadis 
Jeruzalem ? 
Er is een overdaad van kommentaar geweest bij de uitslag vati de 
Israëlische parlementsverkiezingen. Na bijna drie decennia het 
schoon en het slecht weer in Israël te hebben gemaakt verloor de 
socialistische partij 18 zetels (van 51 naar 33). In tegenstelling echter 
met de eerste indrukken, dat de rechtse partij Likoed van Menachim 

Begin dit verlies opving, is het de gloednieuwe partij van de arche
oloog Yadin, de « Dash » of Partij der Vernieuwing, die met de groot
ste winst gaat lopen. Deze ex-socialisten en liberalen doen op slag 
met zijn veertien hun intrede in de Knesseth. De Likoed zelf won 
slechts drie zetels bij doch werd de grootste partij, die dus eerst de 
kans krijgt om een regering te vormen. De kleine Religieuze Partij 
ten slotte verhoogde haar tien zetels met twee (12). Deze rechtse par
tij zou wel eens scheep kunnen gaan met de Likoed, hoewel ze 
akkoord gaat met de teruggave van veroverd gebied aan de Arabie
ren, wat de Likoed radikaal weigert (althans tot nog toe). 

Over de oorzaken van deze sfjek-
takulaire elektorale aardverschui
ving zijn de meningen bijna eens
luidend. De tegenstanders van 
de socialistische partij vielen de
ze laatste vooral op het vlak van 
de binnenlandse politiek aan. Cen
traal stonden de korruptie binnen 
de partij zelf en de financiële 
schandalen waarbij o.a. een minis
ter in funktie zelfmoord pleegde 
en ex-premier Rabin moest aftre
den en vervangen werd door Shi
mon Peres, thans de grote verlie
zer. Het is echter verkeerd, de 
oorzaken van de nederlaag van 
de partij, die historische figuren 
als Ben Goerion en Golda Meir 
aan de macht bracht, tot het bin
nenland te beperken. Zij die deze 
keer voor de vernieuwing stem
den en de Mapai de rug toekeer
den, deden dat ook omdat ze de 
socialistische regering verant
woordelijk achtten voor de halve 
nederlaag van Israël tijdens het 
jongste treffen met Egypte. 
Een tweede verwijt is dat de 
socialisten bereid zijn, veroverd 
gebied af te staan in ruil voor vre
de en voor diplomatieke en politie
ke erkenning van de staat Israël. 
Een groter gedeelte dan men 
dacht van de Israëlische bevol
king is dus gekant tegen de 
afstand of de autonomie van het 
vruchtbare Cisjordanië, thans 
een protektoraat van Israël. An
ders kan men de achteruitgang 
van de socialisten niet verklaren. 
Een regering, geleid door een ex-
terrorist van de geduchte strijdfor-
matie Irgoen Zwai Leoemi, zal 
onvermijdelijk minder tot toegevin
gen aan de Arabieren bereid zijn 
dan de vorige regering. De enige 
mogelijkheid dat Begin water in 
zijn wijn zal doen is druk vanuit 
Washington, dat immers de touw-
ties van de geldelijke en materiële 

steun aan Israël in handen heeft 
Israël zou zonder Amerikaanse 
steun en bescherming niet leef
baar zijn en ook militair van de 
kaart geveegd worden. De jong
ste oorlog illustreerde duidelijk de 
groeiende slagvaardigheid van 
de Egyptische en Sirische legers. 
Ook ekonomisch werkt de tijd 
tegen Israël. Dat beseft bv. sinds 
lang Parijs, dat zich reeds onder 
de Gaulle van Israël distantieer
de en thans een der meest gezie
ne westerse mogendheden is in 
het Nabije Oosten. 

Menachim Begin zal nu ervaren 
dat regeren iets anders is dan in 
de oppositie te staan. Zijn rege
ringspartners zullen hem voor
waarden stellen. Op buitenlands 
vlak zal deze rol én door Wash
ington én door het Westen ge
speeld worden. Begin heeft reeds 
verklaard dat hij met de Arabi
sche leiders wil spreken. Of hij 
ook bereid zal zijn, de PLO te 
erkennen als gesprekspartner 
valt nu moeilijk te voorzien. De 
gematigde ex-regeringen bleken 
weinig zin daartoe te hebben. Zou 
een radikaler regering doen wat 
haar «slappe» voorgangers niet 
wilden doen ?... 
De PLO maakt zich intussen 
geen illusies. De kans bestaat 
nog steeds dat de Palestijnen 
onder Arabische voogdij blijven. 
Indien dit echter niet gebeurt dan 
zijn militaire verwikkelingen niet 
uitgesloten, ook al is een Sadat 
daarop niet gebrand. Uiteindelijk 
komen we te Washington terecht. 
Terwijl het met de dag duidelijker 
wordt dat Moskou weer toenade
ring met Israël zoekt, na zijn 
teleurstellende flirt met Kaïro. Het 
ware niet de eerste keer dat een 
in het nauwgedreven regering 
«van hemd verandert»... (sw) 

tussen 
volkeren 

staten D 
In deze rubriek hebben we het al 
eens gehad over de Kelten die 
Europa's Atlantische eilanden be
wonen. Er wonen er ook op ons 
vasteland: de Bretoenen. In 
tegenstelling tot wat vaak ge
dacht wordt zijn zij niet de laat
ste « onoverwonnen • Kelten van 
Gallië.Toen hun < Britse» voorou
ders tussen de jaren 500 en 700 
(in volle volksverhuizingstijd 
dus) Cornwall en Wales verlaten 
hadden, trotten zij op het schier
eiland Armorica Keltische of 
voor-Keltische mensen aan, die 
praktisch even geromanizeerd 
waren als de andere door Rome 
bedwongen Kelten. 
De invallers waren veel talrijker 
dan de schaarse bewoners, zo
dat na enige tijd eerst de noord-
kust, daarna het binnenland en 
de zuidkust opnieuw Keltisch 
werden. Een tijd lang vorderde 
de Britse, alias Bretoense, uitbrei
ding in oostelijke richting. 
Vanaf de 10e eeuw keerde het tij. 
Wat nu als «Bretoens» overblijft 
(het schiereiland ten westen van 
de lijn Saint Brieuc-Vannes) wordt 
van binnenuit (steden, toeristische 
centra) en van boven af (afsluiting 
van ontwikkeling door de Franse 
staaü met snelle verfransing t)e-
drelgd. 

Niet alle Bretoenen hebben zich 
bij deze gang van zaken neerge
legd. Ook bij hen zijn kernen ont
staan van volkslsewuste mensen, 
die aan de verfransing het hoofd 
wilden bieden en nog bieden. 
Men schat (een Staat als de Fran
se telt zulke dingen nleO dat er, 
spijts massale landvlucht In Bre-
tanje op 28.000 km2, d.l. iets min
der dan België ongeveer een mil
joen Bretoenen wonen, van wie 
vermoedelijk drie vierden nog vrij 
moeiteloos het Bretoens als om
gangstaai hanteert 
De Bretoense beweging is er se
dert de laatste oorlog moeizaam 
op vooruit gegaan en vertoont 
een grote schakering: van on
schuldig folklorisme en voorzichti
ge taalminnerij over radikaal natio
nalisme naar gematigd tot uiterst 
links, waarbij sommige rechtsen 
en vooral sommige linksen het Ier
se geweld-voortjeeld niet schu
wen. 

Op 7 oktober 1975 zijn een hand
vol Bretoenen erin geslaagd, sa
men met een aantal niet-Bretoen-
se simpatlsanten, een Internatio
naal Komltee ter Bescherming 
van de Bretoense Taal (Kuzul Etre-
vroadel evit Kendalich ar Yezh 
Urezhonek) op te richten, en nog 
wel te Brussel. Dit Komltee, dat 
zich politiek pluralistisch opstelt, 
heeft zopas een « Oproep tot be
scherming van de Bretoense taal» 
gericht tot de president van de 
Franse Republiek, de sekretaris-
generaal van de UNO, alle Franse 
senatoren en volksvertegenwoor
digers, de UNO-subkommissie ter 
bescherming van kulturele minder
heden ; het Europese pariement te 
Straatsburg en alle ambassades 
te Brussel. Ook de pers wordt ver
zocht deze oproep op te nemen 
Wij willen binnen de ons toegeme
ten plaatsruimte aan dit verzoek 
graag gevolg geven en waarde
ren dat hij ook in het Nederlands 
gesteld is. Hieronder volgt de iet
wat Ingekorte tekst ervan. 

Geen Bretoens op school 
Al verschillende eeuwen houden 
de opeenvolgende Franse rege
ringen het Bretoens buiten de 
school. Enkele jaren geleden (Ir 
sommige scholen nog steeds: 
was het verboden, Bretoens te 
spreken, niet alleen in de klas, 
maar ook de speelplaats (1). Welis
waar heeft de Franse regering, In 
deze tijd van ruime internationale 
berichtgeving, ter wille van haar 
faam enkele toegevingen gedaan, 
meer formele dan echte ten gun
ste van de minderheidstalen op 
haar territorium. 
In werkelijkheid blijft het huidige 
Franse sisteem zo nadelig voor 
het Bretoens dat het slechts zeer 
laeperkte mogelijkheden krijgt mirv 
der dan die welke In Bretagne aan 
buitenlandse talen worden ge
gund. Het wordt nergens onderwe
zen op de lagere school. In het 
mlddelt)aar onderwijs heeft het mi-

geschiedenis en kuituur verplicht 
maken » (de Franse schoolboeken 
gebaren Immers alsof er helemaal 
geen Bretoense kuituur bestaat of 
bestaan heefO. 

2. «De Fakultatieve (sic) studie 
van de Bretoense taal uitbreiden 
tot de eerste cyclus van de twee
de graad ». 

3. « Een optie Bretoense taal kreë-
ren voor het bakkalaureaat Een 
optie Pools, Chinees, of Arabisch 
Is mogelijk, een optie Bretoens 
niet ook met voor Bretoenen. Als 
«fakultatieve taal - telt het vak Bre
toens niet mee als toelating voor 
het eksamen. Het Bretoens komt 
evenmin In aanmerking voor licen
tie of aggregaat 

4. «Inltiatiekursussen Bretoens 
voorzien in de eerste graad, tel
kens de voorwaarden gunstig 
ziin ». 
Hoe heeft de Franse regering op 

Breiz atao 
Leve Bretagne 
nisterie van Nationale Opvoeding 
een toegeving gedaan, zij het on
der bepaalde voorwaarden, en 
worden lessen van Bretoens toe
gestaan op dezelfde voet als de 
fakultatieve vakken (zoals cera
miek, scfiaken, filatelie I.. J In wer
kelijkheid worden die Bretoense 
lessen vaak gepland na het ver
trek van de schoolbussen, zodat 
de leeriingen die toch de lessen 
willen bijwonen op eigen kracht 
naar huls moeten. 

Tegen de 
vertegenwoordigers 
van het volk in 
Sedert een eeuw zijn de verzoek
schriften, moties en resoluties van
wege de Bretoense gemeentera
den en departs' mentele raden ten 
gunste van het onderwijs van het 
Bretoens niet meer te tellen. 
Op (heel wat) verschillende manie
ren blijkt de vaste wil van de Bre
toenen hun taal tegen alle hinder
nissen In te bewaren; 
1. zeer velen betalen een soort vrij
willige en bijkomende t>elastlng, 
door In te schrijven voor de kur-
sussen Bretoens die de kulturele 
verenigingen organizeren; 
2. de enquête van begin 1976 in 
de lycea van centraal Bretagne 
heeft aangetoond dat 80 % van 
de leerlingen hun taal beter willen 
leren hanteren, dus echt onder
wijs In het Bretoens willen krijgen, 
wat hen tot nu toe onthouden 
wordt; 
3. onlangs nog, 25 septemtjer 
1975, heeft de verkozen Conseil 
Regional de Bretagne eenparig 
een verzoek ondertekend om een 
minimum programma in te voeren. 
Hoe mensonwaardig de huidige 
toestand is, blijkt uit de tjeschei-
denheld van dit gewenste mini
mum : 
1. «In alle lagen van het schoolwe
zen, in Bretagne het onderwijs, in 
de Franse taal, van de Bretoense 

deze tjescheiden verzuchtingen 
gereageerd? Met het oprichten 
van een onderzoekskommissie 
( = begrafenis 1 e klasse) I Boven
dien zullen, tegen het uitdrukkelij
ke verlangen van de Conseil Re
gional de Bretagne in, de eventue
le resultaten van deze kommissie 
niet bekendgemaakt worden. 

D e klaarblijkende wil, 
een taal en kuituur 
uit te wissen 
Zoals uit het voorgaande blijkt is 
de Bretoense taal 
— verbannen uit de plaatselijke 
besturen; 
— Zo goed als uitgestoten uit 
Radio en TV (respektievelijk een 
uur en een half uur per week); 
— het slachtoffer van stelselmati
ge tegenwerking in het onderwijs. 
In tijden van aardrijkskundige af
zondering en geringe staatsin
vloed heeft het Bretoerês zich kun
nen handhaven. In de huidige 
open maatschappij schijnen de 
overievingskansen voor het Bre
toens genng, indien de overheid 
niet steunt in plaats van tegen te 
werken. 
Wat kunnen wij Vlamingen, die 
aan deze problematiek zelf nog 
niet ontgroeid zijn, doen om de 
Bretoenen te helpen ? 
Moeten wij dan, naast de Vlaanv 
se, ook een Bretoense en mis
schien nog wel andere bewe
gingen voeren ? Neen. Alleen moe
ten ook wij er bij gelegenheid, bv. 
bij Europese verkiezingen, voor 
zorgen dat een Europese, zo mo
gelijk een wereld-ordening tot 
stand komt die met het levens
recht van alle volkeren zodanig 
rekening houdt dat bewegingen 
om hiervoor te ijveren overtxxdig 
worden. 

Karel Jansegers. 

(1) Ook daar het hatelijke - signum - dat de 
jeugd van onze grootouders, soms nog 
ouders, vergaW heeft 

historische taalgrens 
: huidige taalgrens 
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19 kerncentrales in de Waddenzee? 

Het energiedebat in de Kamer staat voor de deur. Intus
sen blijft België alvast tot 1985 het land met de dichtste 
bezetting van kerncentrales. Te Doel wordt een vierde 
kerncentrale gebouwd, ditmaal met een nog groter ver
mogen, namelijk ongeveer 1.000 megawatt. Verleden 
maand werd de bouwvergunning door de overheid 
afgeleverd aan de promotoren. Maar ook in het buiten
land wordt er verder gewerkt aan wat nu reeds de kern
energiemaatschappij wordt genoemd. Na de dramati
sche gebeurtenissen te Brokdorf in de Bondsrepubliek 
Duitsland, naar aanleiding van een betoging tegen de 
inplanting van een kerncentrale aldaar, werd het strijd
toneel verlegd... naar de Waddenzee, het laatste grote 
natuurlandschap in Midden-Europa, dat zich uitstrekt 
van Den Helder in Nederland tot Esbjerg in Denemar
ken. In dat gebied zijn niet minder dan negentien vesti
gingsplaatsen voor kerncentrales aangeduid, onder 
meer nabij Borkum, Cuxhaven, Amrum, Büsum, Sylt, 
Föhr, Peilworm, Die Halllgen, Nordstrand, enz. 

De eerste plannen lekten uit in juni van vorig jaar, toen 
uit de zgm. Dornierstudie bleek dat in de Noordfriese 
Waddenzee alleen acht geschikte bouwplaatsen voor 
atoomcentrales konden worden aangewezen. In de 
drie rechtstreeks betrokken landen, met name de 
Bondsrepubliek Duitsland, Nederland en Denemarken, 
lopen momenteel massale informatiecampagnes over 

de bedreiging van de Waddenzee. In Europees ver
band bekeken verdienen deze akties ook in België de 
grootst mogelijke aandacht 

Ecologische gevolgen 
onderschat? 

Het algemeen belang van de 
Waddenzee wordt nog het best 
samengevat door Prof. Dr. B. Grzi-
mek, onder meer bekend voor 
zijn standaardwerk over het le
ven der dieren. Zijn mening; «In 
Midden-Europa hebben we nog 
slechts op twee plaatsen door de 
mens onbeïnvloede of weinig ver
anderde natuurlandschappen: in 
het hooggebergte en in de Wad
denzee. » 

De kenmerkende aspekten van 
her Waddenzee-landschap ko
men nog het duidelijkst tot uiting 
in de Noordfriese Waddenzee, 
die een oppervlakte beslaat van 
bijna 200.000 ha., wat overeen
komt met ongeveer twee derde 
van de provincie-West-Vlaande-
ren. Ruim de helft zijn wadden, 
doorwaadbare plaatsen die al
leen bij vloed onder water ko
men^- meer dan één vierde is 
wateroppervlak en ongeveer 
15 % bestaat uit eilanden. Het 
geheel herbergt een rijke fauna 
en flora en heeft een betekenis
volle invloed op het globale leefmi
lieu van noordwestelijk Europa. 
De bouw van kerncentrales zal, 
naast technische ook ecologi
sche problemen meebrengen 
voor de Waddenzee. Elke kern
centrale veroorzaakt zelfs bij nor
male produktie van elektriciteit 
het vrijkomen van meetbare do
sissen radioaktieve deeltjes in wa
ter en lucht. Hierbij spreken van 
toelaatbare maximumhoeveelhe-

den is zelfbedrog, gezien volgen
de feiten: mosselen aan de mon
ding van de Columbiarivier, gele
gen op 400 km van de Hanford-
reaktor, bevatten 200.000 maal 
meer radioaktief zink, dan het 
omgevende zeewater Hoe groot 
is de gevaarfaktor voor de Wad
denzee? Volgens een rapport 
over de toestand aan de Colum
biarivier neemt de radioaktiviteit 
opzienbarend toe via de voedsel
keten. Getuige daarvan volgende 
cijfers: het 2.000-voudige bij het 
plankton; het 40.000-voudige bij 
de plankton-etende eenden; het 
150.000-voudige bij de riviervis-
sen en het 1.500.000-voudige in 
het eigeel van daar levende 
watervogels I Aan de top van de 

voedselpiramide kan uiteindelijk 
ook de mens worden bedreigd. 
De bevolking is zich daarvan nog 
steeds onvoldoende bewust en 
het is biezonder moeilijk daarin 

verandering te brengen bij de 
massa, wegens de aard zelf van 
de radio-aktiviteit. Inderdaad, 
radio-aktiviteit kan men niet zien, 
niet horen, niet ruiken en niet sma
ken. Ze wordt dus ongemerkt 
door het lichaam opgenomen en 
in sommige lichaamsweefsels in
gebouwd. Eenmaal in het organis
me geïntegreerd, blijft ze door 
haar verstorende straling vaak le
venslang werkzaam. 

Onbeantwoorde vragen 

De aktiegroepen die onder het 
motto: « Ook niet in de Wadden
zee», tegen de bouw van kern
centrales reageren, verspreidden 
een zestal vragen, waarop door 
de overheid en de promotoren 
van de kernenergie geen afdoen
de antwoorden werden gegeven. 
Ook in ons land zullen volgende 
vragen in het parlement aan bod 
komen: 

1. Waarom worden de risico's 
verbonden aan kerncentrales, 
opwerkingsfabrieken en sta
pelplaatsen voor radioaktief af
val zowel door de regeringen 
als door de industrie stelselma
tig verzwegen of gemini-
malizeerd ? 

2. i/Vaarom wordt de bevolking 
systematisch onvolledig ge
ïnformeerd over de bedrijfssto-
ringen, die zich geregeld voor
doen in kerncentrales? 

3. Waarom blijven de regeringen 

propaganda voeren pro kern
centrales, ondanks de in
spraak van dokters, biologen, 
natuurkundigen en milieube
schermers, die geregeld op de 
gevaren wijzen ? 

4. Waarom worden nieuwe vesti
gingsplaatsen voor kerncentra
les nu bij voorkeur in dun 
bevolkte gebieden gekozen en 
waarom zijn de rampenplan
nen meestal nooit volledig 
openbaar ? 

5. In hoever is de bevolking zich 
bewust van de gevolgen van 
een ramp, die zich kan voor
doen in geval van zware sto
ring, sabotage, afpersing, kon-
flikt, of natuurramp en waarbij 
grote gebieden radioaktief be
smet kunnen worden en daar
door voor generaties onbe
woonbaar zullen zijn ? 

6. Wie beseft ten volle dat bij 
kernenergieproduktie onvermijde

lijk plutonium ontstaat als afval-
produkt en dat deze stof on
voorstelbaar lang straalt en 
daarbij een kankerverwerken-
de invloed heeft zelfs in uiterst 
kleine dosissen van een miljoen
ste gram ? 

Zulke vragen zijn te belangrijk om 
ze met het legendarische kluitje in 
het riet naast zich neer te leggen. 
We zijn benieuwd, hoe er in de 

Kamer van volksvertegenwoor
digers eerlang zal worden op 
geantwoord. 

Waddenzee: 
Nationaal park? 

Verdedigers van de Waddenzee 
gingen reeds jaren geleden in het 
offensief. In januari 1974 werd het 
grootste gedeelte van de Noord
friese Waddenzee uitgeroepen 
tot natuurbeschermingsgebied, 
op initiatief van de overheid van 
Sleeswijk-Holstein. Nu wordt er 
getracht om van de Waddenzee 
een nationaal en internationaal er
kend natuurpark te maken, waar
door elke schending, vooral dan 
de bouw van kerncentrales in het 
gebied, met juridische argumen
ten zou kunnen worden tegenge
gaan. 

Het gaat onder meer ook om het 
voortbestaan van de grootste 
zeehondenkolonie van de Europe
se Noordzeekust met een be
stand van bijna 1.500 dieren; de 
kegelrobben, de tandwalvissen 
die er eveneens leven; de vele 
zee- en zangvogelsoorten die er 
broeden; het overwinteringsge
bied van talloze soorten watervo
gels ; de soortenrijke zeefauna, 
voedselbron voor vele jonge vis
sen en de vele algen, samen met 
de kenmerkende zout- en duinen
flora. Kortom, ook in dit gebied blij
ven de kerncentrales beter bui
ten. 

Dirk Buyes 

In deze betonnen bunkers van Eurochemic te Mol-Dessel bevindt zich bijna 1.000 m3 vloeibaar hoog radioaktief afval in watergekoelde 
roestvrije stalen vaten met dubbele wand. Een hopeloos probleem ? 
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Doe & 
praatdag 

Een uitstap voor het ganse gezin. 

Rondleiding door het gemeentelijk sportcentrum. 

Volksspelen en poppenkast. 

Wandelingen of muzeumbezoek of aktieve sportbeoe
fening of nietsdoend genieten van de zon. 

Gesprekken met deskundigen en belangstellenden 
over sportraden, infrastruktuur en sportbeleid in de 
gemeenten. 

Een uiteenzetting over het BLOSO en mogelijkheid tol 
vraagstelling. 

Een Kempense koffietafel. 

Een passend welkomwoord. 

En tot slot de voetbalmatch van het jaar: een ploeg 
Volksunieparlementairen neemt het op tegen een 
ploeg bestaande uit leden van de Sportkommissie, vrij
gestelden van de partij en leden van de VVM-stuur-
groep. 

Kortom wij voorzien voor elk wat wils. 

Voor onze mandatarissen een stuk informatie, vorming 
en mogelijkheid tot kontakt. Voor hun gezinsleden eer 
aangepast programma met keuzemogelijkheid. Voor 
allen een interessante en tevens ontspannende dag. 

Hou nu reeds een plaats in uw agenda vrij. Mol 18 juni 1977 

J^x^"^^ 
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ANTWERPEN 

Sporenherdenking 
voor Groot-Antwerpen 

Het Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden, was van mening dat een 
-echte» herdenking van Vlaanderens 
hoogdag, zoals dat vong jaar ge
schiedde, een traditie moet worden. 

Ditmaal op zaterdagnamiddag om 15 
u. precies, op 9 juli e k Begin zeer stipt 
(deuren gesloten bij de opening). Ein
de wordt voorzien rond 17 u. 15. 

Alle Vlamingen worden opgeroepen 
daar tegenwoordig te zijn. De kaarten 
werden reeds in omloop gebracht en 
kunnen verkregen worden op het 
sekretariaat Kipdorp 21 Antwerpen 
Vlaamse Toeristenbond, St-Jacobs-
markt Antwerpen en het sekretariaat 
van VU, Wetstraat 12, Antwerpen. 
Inkompnjs voor onze leden 60 fr. 
Niet-leden 120fr. 

9 juli - 15 u. - Arenbergschouwburg 

Kamerlid Joos Somers 
en medewerkers gevierd 
Een 170 VU-medewerkers uit Waverland (St-Kat-Waver en O.-L-Vr.-Waver) 
vierden tijdens een feestmaal de herverkiezing van Kamerlid Joos Somers in 
aanwezigheid van senator Wim Jorissen en kamerlid Ludo Sels. Volksver
tegenwoordiger Joos Somers wist immers 5.433 voorkeurstemmen te verwer
ven tegenover 2373 In maart 1974, toen hij de eerste maal verkozen werd. 

Verwelkoming en dank 
Kamerlid Joos Somers dankte tijdens 
een tafelspeech de aanwezigen voor 
hun onverdroten inzet gedurende de 
voorbije jaren om het Vlaams-Nationa-
lisme konkrete politieke gestalte te 
geven in het kanton Duffel en meer 
speciaal in de fuziegemeente St-Kat-
Waver. In 1969 is de VU begonnen 
met zes leden te St-Kat-Waver, nu 
beschikt men er over 8 raadsleden 
sinds de laatste gemeenteraadsver
kiezingen. Dat IS met zonder moeite 
gegaan, meende volksvertegenwoor
diger Somers, en dat was alleen 
mogelijk doordat we als gelijken 
naast elkaar staan, wellicht met een 
andere taak, een andere funktie, maar 
met het vaste geloof dat we een pozi-
tieve bijdrage leveren in de bevrij-
dingsstrijd van ons volk en de zelfreali-
zatie van elke bevolkingslaag, elke 
bevolkingsgroep en elk individu in 
onze leefgemeenschap Het is dan 
ook normaal dat deze idealistische 
inzet moet uitmonden in politieke 
winst en in vergelijking met 1974 
boekt de VU te St-Kat-Waver dan 
ook een vooruitgang van meer dan 
3 %. Volksvertegenwoordiger Joos 
Somers dankte de vele medewerkers 
simbolisch door speciaal hulde te 
brengen aan Frans Maes, die van bij 
de stichting van de VU te S.KW. 
bestuurslid is geweest en nu naar 
Mechelen werd gefuzioneerd. Hierbij 
werd mevrouw Maes in de bloemen 
gezet 

Een biezonder woord van dank ncht-
te Joos Somers aan zijn kollega's par
lementsleden Wim Jonssen en Ludo 
Sels, die hem steeds weten bij te 
staan met raad en daad. Joos So
mers dankte hen speciaal voor het 
grote vertrouwen dat ze in hem stel
len en zette hierbij hun dames letter
lijk en figuurlijk in de bloemen. Tot slot 

verzekerde volksvertegenwoordiger 
Somers de aanwezigen dat de op
gang van de VU in het arrondisse
ment Mechelen met zal te stuiten zijn, 
indien men met een zelfde geestdrift 
als tijdens de voorbije jaren, als één 
ploeg verder werkt aan de uitbouw 
van het Vlaams-nationalisme. 
Kameriid Somers verzekerde hierbij 
dat de VU ofwel in de regenng, ofwel 
in de oppozitie de enige Vlaamse 
waarborg zal blijven. 

Een optimistische vechtjas 
Tijdens het feestmaal nam ook lic. 
René Wijns, VU-voorzitter van St-Ka-
telijne- en O.-L-Vrouw-Waver, het 
woord en wenste Joos Somers na
mens de fuziegemeente het beste 
met zijn herverkiezing. Hij beklemtoon
de dat de 2de Kamerzetel van de VU 
geen «gelukszetel» is, zoals men 
soms wil doen geloven. In de provin
cie Antwerpen zijn 8 apparentenngs-
zetels: de 3de en de 7de ging naar de 
VU. Dat Joos Somers dit kon verwe
zenlijken, is het rezultaat van een 
enorme werkkracht en een niet te 
remmen optmisme, dat aanstekelig 
werkt op wie met hem in kontakt 
komt Ook senator Jorissen trad deze 
zienswijze bij en noemde Joos So
mers een simpatieke -vechtjas» die 
zijn organizatorische dromen tot wer
kelijkheid weet te maken in dienst van 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Tot 
slot dankte volksvertegenwoordiger 
Ludo Sels de aanwezigen voor hun 
trouwe inzet en via de echtgenote 
Landa van kameriid Joos Somers, die 
steeds mee aan de kar trekt bracht 
hij hulde aan de huismoeders, die toe
laten dat hun man « aan politiek - doet 
Zonder deze bijdrage was de VU 
nooit zo sterk geworden in ons arron
dissement, besloot Ludo Sels. 

ANTWERPEN (STAD): 

Dienstbetoon : telkens op maandag 
op het sekretariaat Wetstr. 12, Ant
werpen, tel 36.84.65 door volksver
tegenwoordiger A. De Beul, bijge
staan door prov. raadslid Mevr. Mon-
seur. 
OCMW (Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn): Wie proble
men heeft met betrekking tot deze 
instelling en woonachtig is te Antw. 
Stad gelieve zich in verbinding te stel
len met een onzer afgevaardigden: 
De Boel Luc, tel. 33.97.90 of De Laet 
Fr., tel. 38.66.92 (na 18 uJ 
Gemeenteraadsleden : u kan hen be
luisteren tijdens de normale zittingen 
in het Stadhuis. Om de drie weken, tel
kens op maandagavond. Voor juiste 
datum, tel. frakbeleider Bergers G 
33.91.65 of het sekretariaat 36.84.65. 

VU-VLAGGEN 
«Vlaggen met officieel VU-embleem, 
formaat 0,75 x 0,75 m, geborduurd te 
bekomen VU-sekretanaat, Wetstraat 
12, Antwerpen of door overschrijving 
op rek. nr. 412-3010691-83. Prijs 500 
fr.» 

VVM-DI 
De op 9 maart ingezette kursus 
VVM-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 Hugo (Doveliers, arr. 
bestuurslid. 
Op 1 juni komt dan de derde avond 
aan de beurt met als onderwerp • De 
gemeente, basis van onze plaatselij
ke demokratle >. Als inleider zullen wij 
een beroep doen op Jaak Gabriels 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 0F>en 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 

EKEREN ,_ 

LEEUWEVLAGGEN 
Personen, die zich een leeuwevlag 
wensen aan te schaffen, gelieven 
zich in verbinding te stellen met het 
VU-sekretanaat Geestenspoor 72, 
Ekeren. Tel. 41.04.41. 

WESTMALLE-OOSTMALLE 

VU-DIENSTBETOON 
Elke 2de woensdag van de maand 
staat volksvertegenwoordiger Rei-
mond Mattheyssens te Uwer beschik
king bij Lieve Hom, Epicealaan 10, 
Westmalle, tel. 12.16.83. 

i^LCHDCK 
MEI 
27 SCHOTEN : VUJO-Instuif om 20 u. 30 in zaal St-Filippus, Alfons 

Heulensstraat Inkom: 50 fr. Uitnodiging verplicht 

JUNI 
5. LIER: VUVA autozoektocht door de Kempen, met waardevolle 

prijzen. Vertrek tussen 13 u. 30 en 14 u. aan café Breughel, Grote 
Markt Inschrijvingen bij Erna Alaers, Kesselsesteenweg 15, Lier, 
tel. 80.24.91. 

Berchem bezorgd om Antoon Pijpe 
Gemeenteraadslid Erik Deleu 
schoof de raad van zijn gemeente 
een motie voor i.v.m. de in Rusland 
gevangen gehouden Vlaming An
toon Rijpe. Dhr. Deleu verantwoord
de zijn motie als volgt: 

- Wij leven in West-Europa, in een land 
waar wij op een eeriijke en demokrati-
sche manier verkozen zijn. Soms 
gaan wij zo op in onze plaatselijke 
passies dat wij wel eens vergeten dat 
op heel de wereld er niet zo veel lan
den zijn waar men vrije verkiezingen 
heeft 

Wanneer er dan iemand zo konse-
kwent IS om de normale vrijheden en 
voorrechten van €>en volk te gaan ver
dedigen in een land waar er onder
drukking is, dan nnoeten wij als klein
ste verkozen entiteit zeker zo iemand 
steunen. Daarom stel ik volgende 
motie voor: 

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 
39.02.30. 
Onze gemeenteraadsleden en leden 
van het OCMW houden om beurten 
zitdag op het sekretariaat Van Marse-
nillestraat 29, 2600 Berchem, en dit 
ook iedere maandag, maar dan van 
19u.30 tot 21 u.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 39.25.54 van 
het sekretanaat 

HOBOKEN 

IJZERBEDEVAART 
Vlaamse Kulturele Kring «Jan Peet-
ers » legt een autobus in op zondag 3 
juli. Kostprijs 170 fr. per persoon, 
drinkgeld inbegrepen. Vertrek om 7 
uur op de Kioskplaats voor PolibeLu-
reel. Wij verwachten dan ook zoveel 
mogelijk inschrijvingen. 
Inschrijven bij Jos Van den Nieuwen
hof, St-Bemardsestwg. 793, tel. 
27.28.48 en bij Clem De Ranter, Steyn-
straat 85, tel. 27.72.78. 

De Gemeenteraad van Berchem, op 
haar zitting van 26/4/77 heeft de vol
gende motie goedgekeurd: 

"De gemeenteraad van Berchem 
stelt met verontwaardiging vast dat 
na vijf maanden gevangenschap de 
Vlaming Antoon Pijpe veroordeeld 
werd tot vijf jaar koncentratiekamp, 
enkel wegens het uitdelen van pam
fletten aan het publiek. De raad kan 
niet aanvaarden dat op die wijze in de 
USSR de elementaire mensenrechten 
worden geschonden, terwijl tevens de 
onlangs goedgekeurde akkoorden 
van Helsinki volkomen genegeerd 
worden. 

Zij verzoekt nadrukkelijk de regering 
alle mogelijke diplomatieke stappen te 
ondernemen om Antoon Pijpe in vrij
heid te doen stellen, en desnoods de 
gepaste politieke konsekwenties te 
trekken uit de onmenselijke houding 
van de Sovjetunie.» 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool: Begij-
nenvest 99, Antw. 
Tel. 33.60.58 en 45.05.31. 

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

VLAAMSE 
AUTOZOEKTOCHT VAN 
VU VA-LIER 

Zondag 5 juni 77 een zoektocht door 
de Kempen. Vertrek café 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 per wagen toegelaten. 

Pnjsuitdeling in de zaal van café 
Breughel omstreeks 20 uur. Iedereen 
15 welkom 

Schrijf onmiddellijk in bij Erna Alaers, 
Kesselsesteenweg 15, Lier, tel 
8054.91. 

Balen op 5 juni opnieuw naar de stembus 
Na de beslissing in de Raad van State 
heeft het schepenkollege de toelating 
aan de provincie gevraagd, de verkie
zingen te mogen houden buiten de ter
mijn van 50 dagen na de beslissing. 
Aldus gaan we op 5 juni voor de der
de maal in 7 maanden naar de stem
bus. 
Dit Is voor de afdeling en voor de pro
pagandisten een hele opgave, aan 
werklust ontbreekt het niet maar onze 
kas wordt zwaar beproefd, daarom vra
gen wij U om een f inanciéle steun. Stor
tingen kunnen gedaan worden op reke
ning 419-3009711-23 VU-Balen. Ook 
zijn we er nu in geslaagd met een volledi

ge lijst op te komen met volgende kandi
daten : 
1. Ivo Dillen; 2. Albert Geuens; 3. An 
Peters-Michiels; 4. Jos Verbist; 5. 
Georges Vaes; 6. Jean Aubroeck; 7. 
Viktor Vandecraen; 8. Ferdinand 
Diels: 9. Paul Van Ouytsel; 10. Roger 
Kenis; 11. Mana Hus-Verheyen; 12 
Romain Jansen , 13 Alfons Van Ges
tel ; 14. Frans C^mps; 15. Cynel Hus, 
16. Marcel Deckers, 17. Martin Van
decraen ; 18. Ferdinand Wils; 19 
Louis Mol, 20 Gerard Janssen; 21 
Egied Adriaens; 22. Marcel Mues; 23 
Alfons Kog; 24. Rosalie Belmans-
Daems; 25. Guy Michiels. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

5 O KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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In galerij Dobbelhoef Terlakenweg 28 te Kessel (bij Lier) stelt onze 
vriend kunstenaar Renaat Ivens schilderijen en grafiek tentoon. De ten
toonstelling loopt in samenwerking met beeldhouwer Jan Dries. De ten
toonstelling is open van zaterdag 28 mei tot en met 3 juli. De opening 
heeft plaats zaterdag 28 mei om 16 u. Open : donderdag, vrijdag, zater
dag en zondag van 14 tot 18 u. Renaat ivens die reeds kandidaat was 
op een VU-lijst is niet aan zijn proefstuk toe. Sinds 1964 stelt hij haast 

Renaat Ivens 

met schilderijen 

en grafiek te Kessel 

«it 

^vftlfiy^fmttatmM*. 
V * . w • 

jaarlijks tentoon zowat overal in Europa. In 1973 zelfs in Brazilië en 
reeds meerdere malen in de VSA. Regelmatig verschenen ook uitga
ven met grafiek van zijn hand. Renaat Ivens heeft zijn atelier in de 
Vogelzangstraat 8 te Itegem. 

Ivens gaat, gezien zijn internationale bekendheid, als een van de ambas
sadeurs van de hedendaagse Vlaamse schilderkunst door. De ten
toonstelling te Kessel is een bezoek zeker waard. 

Schilderij uit 1975 <Rood> 

STEUN MET 
BROEDERBAND 
HET VNJ 
Broederband, een vriendenkring van 
trouwe Vlaams-nationalisten, heeft 
het initiatief genomen tot een steunak-
tie voor het VNJ CVIaams-Nationaal 
Jeugdverbond). 

< De direkte bedoeling is mee d * aan
koop te financieren van degelijke 
kampeertenten, zodat die jongeren 
op een goede manier het kampleven 
kunnen beoefenen. 

Door deze aktie willen we tevens 
beklemtonen, zonder afbreuk te doen 
aan de verdiensten van andere jeugd
bewegingen, dat een uitgesproken 
Vlaams-nationale Jeugdbeweging in 
de toekomst nog een nuttige taak 
heeft en willen we helpen om het VNJ 
in de mogelijkheid te stellen deze taak 
naar behoren te vervullen. 

Lezers van « WIJ » die aan deze aktie 
willen meedoen, kunnen hun bijdrage 
storten op postgiro: 000-0909105-21 
ten name van: J. Van Dingenen, Ant
werpen. Met vermelding : steun VNJ. 
Broederband staat mede borg dat 
iedere frank zijn juiste bestemming 
bereikt Help met ons het VNJ! 

BRABANT 
Drie maratonzittingen over Groot-Leuvense begroting 

Veel geld maar geen beleid 
Vooraleer de begroting zelf aan te pakken, eerst iets over de sfeer waarin de 
besprekingen verliepen. Nogmaals is ten overvloede gebleken hoe zwak de 
P\A/-schakel is in het stadsbestuur. De PW-schepenen nemen of krijgen 
amper het woord. Als je bij voorbeeld een vraag richt tot schepen Thirion 
(sport), antwoordt de burgemeester in zijn plaats en als je op een antwoord 
van de schepen blijft aandringen, herhaalt hij dat je de zwijgende schepen 
toch niet kunt dwingen te spreken. De CVP zelf vergenoegt er zich mee uitleg 
te verschaffen, als een lid van de oppozitie om uitleg vraagt nopens een of 
ander begrotingsartikel, maar over de beleidsopties blijft ze het antwoord 
schuldig. Al de amendementen van de VU en de BSP, ook als ze geen enkele 
noemenswaardige financiële weerslag hadden op de begroting, werden keer 
op keer weggestemd. Over die weinig demokratische wijze van handelen 
maakte Maurits Van Haegendoren zich lastig in zijn slotbeschouwing. 

Cijfergegevens 
Voor 1977 sluit de gewone begroting 
met een tekort van 1.679.703 fr. op 
een bedrag van 1.187.979.684 fr. ont
vangsten. Bij dat tekort dient het sal
do van de vorige dienstjaren ge
voegd : 82.002.611 fr., wat het totaal 
tekort voor de gewone dienst brengt 
op 83.682.314 fr. Voor de buitengewo
ne begroting Is er een overschot van 
12.317.337 fr. op een bedrag aan ont
vangsten van 316.945.010 fr. Een 
zwaar gebrek van deze begroting is 
dat hij geen gegevens bevat voor de 
gedeelten van Korbeek-Lo en Wijch-
maal, die van de oude gemeenten 
afgesplitst werden. Die wijken tellen 
samen ongeveer 5.000 inwoners. Op 
dat stuk Is de begroting onvolledig. 

Voor de opmaak van de begroting 
vergenoegde men zich, volgens de 
schepen van Financiën, met het alge
braïsch optellen van de bedragen die 
in de begrotingen van de deelgemeen
ten opgenomen waren. Raadslid Van 
Itterbeek (VU) noemde het een « kolla-
ge-begrotlng». Beleidsopties zijn er 
niet in te vinden: niets op het gebied 
van de aanleg van fiets- en voetpa
den, niets voor de groene zones, niets 
voor de maatschappelijk-kulturele in-
frastruktuur, niets voor de kernstad-
vernieuwing, niets voor de sanering 
van krotwoningen. Terwijl de belas
tingen tot op het hoogste peil opge
trokken werden, gaan de betoela
gingen drastisch naar omlaag. In 1976 
ontvingen de verenigingen van de 
hele agglomeratie 9 miljoen fr., thans 
nog 5 miljoen. 

Het Rijk een slechte betaler ? 

De kritiek van de voormalige schepen 
van Openbare Werken Tobback 
(BSP) was vooral gericht op die sec
tor van het beleid. Hij hekelde dat er 
naast de 60 miljoen voor de invals
weg van de Mechelse Poort naar het 
centrum, beslist vóór 1977 geen enkel 
noemenswaardig ontwerp in het voor
uitzicht gesteld wordt. Hij stelde 

bovendien vast dat de deelgemeen
ten er wat dat betreft enorm op 
achteruitgaan. 

Van Itterbeek legde de vinger op de 
twee grootste zwakke plekken in de 
begroting, namelijk het bestendig nij
pend tekort aan likwiditeiten, die de 
stad ertoe nopen jaarlijks ca. 8 mil
joen interesten te bepalen aan een 
bank, en het tekort voor 1977 van 94 
miljoen fr. in de stedelijke pensioen
kas voor het personeel dat vóór 1956 
aangeworven werd. Die kas wordt 
niet meer gespijsd door nieuwe bijdra
gen. Die last zou normaal door het 
Rijk moeten gedragen worden. Van 
Itterbeek drong erop aan dat opnieuw 
zou kontakt genomen worden met 
het ministerie van Binnenlandse Za
ken om die kwestie te regelen. Want 
dan zou de Leuvense begroting zelfs 
met een ruim boni kunnen afgesloten 
worden. 

Wat betreft het probleem van het 
chronisch tekort aan likwied geld om 
het personeel en andere werkingskos
ten te betalen, diende de VU-fraktie 
een motie in waarin er op aangedron
gen wordt het Rijk aan te zetten tot 
het tijdig uitbetalen van de belas
tingen, vooral de onroerende voorhef
fingen, die gewoonlijk slechts in de
cember of in januari van het volgende 
werkjaar doorbetaald worden aan de 
gemeenten. Die motie werd, op ver
zoek van de BSP, verdaagd, omdat 
men eerst de toestand in andere ste
den en gemeenten wil nagaan. Een 
feit is dat Groot-Leuven voor het jaar 
1975 nog 107.160.304 fr. dient te 
innen. 

Amendementen 

De VU-fraktie diende talrijke amende
menten in bij de hoofdstukken over 
de sociale en kulturele sektor. Ook 
voor het groen diende de fraktie bij 
monde van raadslid Van Itterbeek 
een voorstel in tot aankoop van het 
Michotte-park te Kessel-Lo, dat in het 
gewestplan Leuven volledig als groe
ne zone bestemd is. De burgemeester 

wees de aankoop van de hand, 
omdat het kollege een gedeelte van 
het Jezuïetenpark te Heverlee wenst 
aan te kopen, waar het de bouwplan
nen van een promotor steunt op het 
andere deel. Raadslid Tobback waar
schuwde het kollege voor een nieuwe 
Michotte-zaak. 

M. Van Haegendoren hield een stevig 
pleidooi voor het opstellen van objek-
tieve kriteria voor de verdeling van de 
kulturele toelagen en verwees naar 
de regeling van de Nederlandse cultu
rele kommissie van Brussel. Van Itter
beek diende, daarop aansluitend, een 
amendement in voor een studie-op
dracht voor de bouw van wijkkulture-
le centra te Kessel-Lo en Heverlee, 
dat aangevuld werd met een voorstel 
van raadslid Van Zeebroeck (BSP), 
met het oog op een vooronderzoek 
voor wijkculturele centra in Leuven
stad. Dat voorstel werd door de CVP-
PVV verworpen. 

Voorts waren er nog VU-initiatieven 
voor de bedeling van warme maal
tijden in de gemeentescholen, voor 
een alternatief beleid ter vervanging 
van de geboortepremies (bv. door 
conkrete hulp aan moeders, vdoor 
eên uitleendienst van babij-uitrusting 
voor hulpbehoevenden, door materië
le steun voor gezinnen met lage inko
mens — ook dat voorstel kreeg geen 
gehoor!). 

Vragen over het bibliotheekbeleid, 
over de informatieverwerking (Vla-
brie) bleven onbeantwoord. 

Een ontgoochelend debat 

In de slottoespraken door de fraktie-
voorzitters Tobback en Van Haegen
doren klonk de ontgoocheling scherp 
door. Dat was geen zuivere of traditio
nele oppozitietaal. Na drie lange 
avonden en nachten — er werd tel
kens tot omstreeks 2 u. 's ochtends 
vergaderd — was niemand wijzer 
geworden over de toekomst van 
Groot-Leuven. Alleen zal er veel geld 
door de molen gaan en zullen er zeer 
hoge belastingen betaald worden, 
meer dan 456 miljoen. 

E.V.I. 

HEKELGEM 

De koalitie VU-PVV (onder naam 
Centrumpartij) te Hekelgem viert haar 
overwinning. Onze VU-schepenen 
Verdoodt, Schoonjans en De Schrij
ver nodigen u uit op zondag 5 juni 
1977 op het terrein Sporting, Brede-
straat te Teralfene. Om 19 u. huldiging 
burgemeester Guns en om 20 u. bal 
met het orkest Henk van Montfoort 

MEI 

27 

27 

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

BRUSSEL (Agglomeratie): VUJO r Grote T-dansant om 20 
uur in Waltrakelder. Inkom: 60 fr. Voorverkoop: 50 fr. 

JUNI 
4 VOSSEM : Groot VU-Lustrumbal om 20 u. 30 in zaal Edelweis, 

Duisburgstraat. Orkest: Bob Cary. 
10 HEVERLEE: Algemene VU-ledenvergadering om 20 u. in het 

Motel-Heverlee. Inschnjvingen voor koud buffet aan 325 fr. per 
persoon op rek. nr. 431-4602761-81 van VU-Heverlee, p/a Lie-
venslaan 7. Spreker: kamerlid Willy Kuijpers over zijn erva
ringen na 6 jaar Parlement 

VUJO-Leuven (arr.) op 
vredestocht naar Diksmuide 
VRIJDAG 1 JULI 
Vertrek Leuven, Oude Markt, 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!). In Merelbeke 
of Gent overnachting in school na 
een warme kop soep ! 
Noot: Leuven-Merelbeke: zowat 80 
km. 

ZATERDAG 2 JULI 
Ontbijt om 9 u. - vorming om 10 u. 
-I- aankomst Gentse delegatie VUJO-
'ers (de vredestopht is een initiatief 
van VUJO arr. Gent en VUJO arr. 
Leuven), gesprek rond tema's pacifis
me, zelfbestuur en amnestie + licht
beelden (W. Kuijpers), middagmaal 
om 12 u. 
Reisweg: vertrek Gent om 14 u. -
Deinze - Tielt - Lichtervelde - Diksmui
de (aankomst omstreeks 21 uJ - goed 
maal -I- overnachting in kollege. 

ZONDAG 3 JULI 
Ontbijt om 9 u. Aktie VUJO-standen. 
IJzerbedevaart: 11-13u. Middagmaal. 
Vorming : 14 u. 30 bezoek aan de 
crypte en de toren. Vertrek per trein 
vanuit Diksmuide (fiets op trein) 

Gezellig en lekker eten?. 

(16u. 13: vertrek - 18u.40: 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, ovemachting en 
eten, verzekering: zowat 500 fr. 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 + 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 hetïij de (vroege) zaterdagmor
gen naar Gent treinen, met aankomst 
op 2 juli om 10 u. We halen je aan het 
station ginds wel af. 

We denken ook nog aan het uitdelen 
van strooibrlefjes 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 I 

3ie tlTabeeme 
RESTAURANT 

is nu ook 's middags open ! 
met dagmenu én kaart 

Kaasmarkt 157, 1810 WEMMEL - 02/478.83.18. 
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VU-Vossem bloeit! 
De gemeente Vossem is een kleine landelijke gemeente, gelegen tussen Leu
ven en Brussel, op < De Voer» Lange ti jd tefde het 1900 inwoners Dan, plot
seling door verkavelingen 2400 bewoners, natuurli jk met de nodige Franse 
inwijkelingen 
Sinds 1 jan 77 gingen de vri jheden van Vossem teloor met de verpl ichte 
fusie Zonder veel omhaal werd Vossem samengevoegd met het even landeli j
ke Duisburg en het veel te groot en deels verstedeli jkte Tervuren 
Tot «èor 77 werd het polit iek leven in Vossem niet bepaald door de kleurpar-
tijen maar wel door * vee muziekmaatschappijen een en twee die het tegen 
elkaar opnamen 'n Beetje folk lor ist isch als je wilt, maar spannend in ieder 
geval 

DR0GEN80S 

Reeds enkele jaren bestond er een 
V U afdeling geschraagd door de on
vermoeibare Frans Trappeniers De 
Vlaamse refleks werö zo in Vossem 
wakker gehouden en dat kwam een 
eerste maal tot uiting bij de federatie
verkiezingen van 1970 Toen brachten 
40 % der Vossemse kiezers hun 
stem uit op de V U lijst Bij de parle
mentsverkiezingen waarvoor de be
volking zich niet zo geëngageerd vijel-
de, behaalden wij toch een score van 
31 % Toen kwamen de gemeente
raadsverkiezingen van oktober 76 
Voor het eerst zouden d ^ Vossem 
naars voor kleurpartiien moeten stem 
men Frans Trappeniers schaarde 
rond zich vier andere kandidaten en 
met vijf verdedigden wij op VU-fusie-
lijst de Vossemse kleuren En of ZJJ 
het goed deden 

40 % der Vossemse stemmen sleep
ten ZIJ weg meer dan elke andere par
tij In Nieuw-Tervuren behaalde de VU 
zes verkozenen van wie zo maar dne 
Vossemse kandidaten nl Frans Trap
peniers Lode Aerts en Alex Vander 
Hulst Zo slim zo Vlaams en zo Vos 
sems werd er bij ons gestemd 
Frans werd schepen in Nieuw Tervu
ren en kon zodoende het voorzitter-

schap van de afdeling met meer waar
nemen Herman Goossens nam zijn 
fakkel over Luk Vanhagendoren nam 
het sekretanaaat waar en Willy Putte-
mans bleef penningmeester Andre 
Laes werd gekoopteerd en Gilbert 
Van Loo kwam het bestuur verstevi 
gen Jos Trappeniers bleef VUJO-af-
gevaardigde 

En stilaan werd de sluimerende afde
ling wakker Er werd geijverd er werd 
aan huisbezoeken gedaan En onze 
afdeling groeide met daarnaast een 
even dynamische VUJO afdeling En 
dat in dat kleine Vossem i Wie doet er 
ons na ' Bij de jongste parlementsver 
kiezingen kreeg onze schepen Frans 
Trappeniers de 8e plaats toegewezen 
op de kamerlijst Daar behaalde hij in 
de tamelijk gennge kiesomschnjving 
Tervuren 960 voorkeurstemmen 

De VU laat Vossem met los en Vos 
sem zal zeker de V U met loslaten i 
Het bestuur werkt verder Wil je onze 
afdeling leren kennen dan ben je bes 
te lezer hartelijk welkom op ons afde-
lingsbal op 4 juni e k 
Vossem groeit 

Alex Vander Hulst, 
gemeenteraadslid 

Vlaams Restaurant Leopold 111 
Oostdumkerke-Bad 
Met kamer en ontbi]t 
Eigenaar-uitbater Frans De Doncker 
Tel 058/511418 

Het verheugt ons U mede te delen 
dat dank zij de werkkracht van Luk 
Vandenbergh de Volksunie-afdeling 
Drogenbos is opgencht 

Het bestuur ziet er als volgt uit Van 
den Berghe Luk voorzitter Martens 
Guy sekretans Blijweert Hugo pen 
mngmeester Van Sevenant Roger 
propaganda Vande Velde Hilde or-
ganizatie 

Allen hebben beloofd zich volledig in 
te zetten om vlug een soliede afdeling 
te worden in deze bedreigde gemeen 
te 

HENGELWED
STRIJD TE 
GRIMBERGEN 
Met de medewerking van VU-manda-
tanssen orgamzeert Sportvereniging 
TUL onder het motto «Sport voor 
allen » haar tweede gratis hengelwed
strijd op zaterdag 4 juni vanaf 13 u op 
de visvijver van de Humbeekse lijnvis 
sers in de Reigerslaan 25 te Hum-
beek 

Praktische punten 
— 10000 frank pnjzen in natura 
— er wordt gehengeld in twee reek 
sen een eergte reeks van 13 u 30 
stipt tot 15 u een tweede van 15 u 30 
tot 17 u Iedereen schnjft in voor een 
van de twee reeksen 
— de wedstri jd is voorbehouden aan 
de hengelaars van Gnmbergen Bei-
gem Humbeek Strombeek-Bever en 
de leden van de Humbeekse Lijnvis-
sers 
— er wordt gehengeld zonder molen 
— alle VIS tel t nrien vist op zuiver 
gewicht vis dient in leefnet levend 
bewaard 
— er mag gevoederd worden 
— prijsu.treiking voorzien omstreeks 
1 8 u 
— er wordt een tombola gehouden met 
o j n hengelmatenaal als pnjzen 
— inschnjvingen bij J Laeremans 
02/2694884 of de dag van de wed 
stnjd zelf tot 13 u 

LIMBURG 

MUnDCR 
MEI 
31 ST-TRUIDEN Verkiezingsmeeting om 20 u in Kultureel Cen

trum Met als spreker algemeen voorzitter Hugo Schiltz. Ie
dereen welkom 

St-Truiden opnieuw 
naar de stembus 

Voor de derde maal in 7 maan
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 
finantiele steun, ten einde een 
goede kampanje te kunnen voe
ren Onze rekening 435-6100081-
35 van VU-Sint-Truiden 

MINUS VAN LOOI, 
DE LIMBURGSE 
HEIMATSCHRIJVER 
De Nederlandse letterkunde 
vond haar oorsprong in Limburg 
en wel in de 12e eeuw^ Nadien 
was het in die provincie met onze 
literatuur maar droevig gesteld 
Eerst in de 19e eeuw kwam er eni
ge deining, enige verandenng 
Over die toestanden wordt uitge
weid in de inleiding tot de brochu
re met bovenstaande titel, nr 218 
in de uitgavenreeks Vlaamse Toe-
nstische Biblioteek, geschreven 

door de Limburgs geboren Ant
werpenaar Lambert Swerts Te
gen die achtergrond situeert de 
auteur karakter en romankunst 
van Benjamin van der Voort alias 
Minus van Looi CTessenderIo 
noemt men vaak nog « Looi») 
Leven en werk van deze Tessen-
derlose kleermakerszoon worden 
belicht «Op Baalmolen» «Aloud 
boerenbloed», «De Bastiaen-
sen » « Koolputtersvolk » « Het ge 
slacht van Hoogeneik » enz 
En Lambert Swerts besluit de bro
chure met « Wat hij (Minus van 
LOOI) naliet was geen overrompe
lende erfenis, wel een merkwaar
dige vemjking Voor Limburg be
tekende het de definitieve stap 
op de weg naar ware letterkundi
ge kunst En dat is de betekenis 
van Minus van Looi » 

Losse nummers van de Vlaamse 
Toenstische Biblioteek zijn zo
lang de voorraad strekt te koop 
in al de VTB-boekhandels tegen 
30 fr per eksemplaar (32 fr als 
over de post moet worden toege
zonden) Men kan daar ook in-
schnjven op een abonnement 
voor twaalf achtereenvolgende 
nummers tegen slechts 300 fr 
verzendingskosten inbegreF)en 
Zulk abonnement kan op ieder 
ogenblik ingaan 

OOST-VLAANDEREN 

VU-Waasland eist klaarheid over 
ongevallen in Doelse kerncentrale 
Naar aanleiding van de recente ongevallen in de kerncentrale I van Doel 
heeft de arrondissementsraad van de Volksunie van het Waasland het pro
bleem van een kernpark in het Waasland nogmaals onderzocht 

De raad bevestigt de stell ingnamen in het VU-rapport van 22 februari 1977 

De raad stelt de tegenstell ing vast tussen enerzijds de verkiezingspropagan
da van sommige polit ieke partijen i v m de zorg voor een goed leefmilieu en 
de eis van een kernstop en anderzijds het geven van een gunstig advies voor 
de bouwaanvraag voor Doel IV door het CVP-schepenkollege van Beveren 

De V U arrond raad roept de bevol 
king de andere politieke partijen en 
het komitee voor veiligheid en gezond
heid en de syndikale afgevaardigden 
van de KCD op om met haar volgen
de eisen te stellen 

1 regelmatige en snelle publikatie 
van de meting der radioaktiviteit in de 
atmosfeer de bodem en het water 
rond Doel 

2 publikatie van onder kontrole van 
de ministeries van Volksgezondheid 
en Ekonomische Zaken op te maken 
rapporten over de werking van het 
kernpark Doel 

3 efficiënte kontrole op de behande 
ling van het personeel der centrale en 
van de arbeiders van andere bedrij
ven in de centrale tewerkgesteld 

4 een openbaar onderzoek naar de 
omstandigheden en oorzaken van het 
verdwijnen op 14 april van een in 
Doel aan erge tiestraling blootgestel 
de arbeider 

De VU arrond raad stelt vast dat 

1 o m de recente voorvallen bewe 
zen hebben dat nog altijd-geen absolu 
te zekerheid kan verstrekt worden 
i v m de veilige werking van de kern
centrales in België 

2 kleinere of grotere rampen met 
gevolgen in het verre nageslacht on
gelukkig met denkbeeldig zijn 

3 geen oplossing in zicht is voor de 
radioaktieve afval 

4 de kernenergie geen oplossing 
biedt voor een energiewinning onaf
hankelijk van de grootmachten om het 
even of oit nu staten of internationals 
zijn 

5 de kernenergie een miljardenslok 
op IS die volgens deskundigen inves-
tenngen in andere industnetakken af 
remt en zodoende de werkloosheids 
problemen met vermindert 

De arrondissementsraad van de 
VU-Waasland eist dan ook kordaat 

1 een echte kernstop ook voor Doel 
2 de overname van de energiewin 
ning door de overheid 

3 een openbaar debat tussen rege
ring en de vertegenwoordigers van 
het volk over de te volgen energiepoli 
tiek 

De raad geeft zijn mandatanssen 
daarom opdracht dat debat op gang 
te brengen in de gemeenteraden pro
vincieraden kamer en senaat 

4 Een beslissing i v m de Limburgse 
kolenvoorraden die in het licht van de 
gewijzigde energietoestand moeten 
geherwaardeerd worden 

De arrondissementsraad van 
de Volksunie Waasland 

JUNI 
MERELBEKE Debatavond «Brussel blijft gij onze hoofdstad» 
met als spreeksters Cilia Van der Spurt (VU Brussel) en Anne 
mie Uytterbrouck (PVV Brussel) van de Vlaamse Eenheidslijst 
te Brussel Om 20 u in vergaderzaal van het Gemeentehuis te 
Bottelare Organizatie van FVV-Merelbeke 
NINOVE FVV-smulpartij in zaal Berg en Dal Brusselstraat 

E R E M B O D E G E M - C E N T R U M 

Ruim honderd entoeziaste leden en 
simpatizanten namen deel aan het 
jaarlijks ledenfeest 
Arnold zorgde voor een piekfijn me
nu met keuze tussen een lekker 
palinggerecht of kip 
Onze nieuwe volksvertegenwoor 
diger Jan Caudron die het feest met 
zijn aanwezigheid vereerde gaf in 
een korte en krachtige rede een over 
zicht van de verkiezingsuitslagen en 
verzekerde ons tevens zich ten volle 
te blijven inzetten voor de partij 
Na de tombola die een onverhoopt 
sukses kende zorgden de prettige 
orgeltonen ervoor dat er pas in de klei
ne uurtjes aan huiswaarts keren werd 
gedacht 

W O R T E G E M - P E T E G E M 

K E N N I S M A K I N G 
M E T V E R K O Z E N E N 

Volksvertegenwoordiger Lieven Bau-
wens en Germain De Rouck (lijsttrek
ker Senaat) gaan op zaterdag 11 juni 
om 20 u in herberg De Klokke te Pete-
gem aan de Schelde kennis maken 
met de leden van de afd Wortegem-
Petegem 

De leden worden afzonderlijk uitgeno
digd Maar ook simpatizanten uit het 
ganse arrondissement Oudenaarde 
zijn hartelijk welkom op deze bijeen
komst en worden daartoe langs deze 
weg vnendelijk uitgenodigd 

ALLE LENINGEN 
persoonlijk - financiering - hypoteek 

vakmensen 
vertrouwen 
diskretie 

QROEP A2000 

Tel. 091/28.22.44 

Land van Waaslaan 50 
9110 SINT-A.MANDSBERG 
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Scherpe VU-oppozitie 
te Evergem 
Onder talrijke publieke opkomst had 
op 17 mei de jongste gemeente
raadszitting te Evergem plaats. Het 
werd andermaal een zitting van lan
ge duur dit gezien de uitgebreide 
agenda. Ook de VU-fraktie had haar 
duit in het zakje gedaan door niet 
minder dan dertien punten op de 
agenda te plaatsen. Enkele belangrij
ke agendapunten worden hieronder 
besproken. 

Straatbenamingen 
Als principe wordt aangenomen om 
de Evergemse straatbenamingen on-
gevî ijzigd te laten en daar waar nodig 
de benamingen in Sleidinge en Ertvel-
de te veranderen. 
Wat betreft de straatbenamingen in 
de verkaveling Volkshaard (Vierlin-
den) wordt geopteerd voor namen 
van bloemen, voor de verkaveling 
Extensa CMaagdekensstraaÜ valt de 
keuze op namen van bomen. 

Naschoolse lessen Frans 
De naschoolse lessen Frans werden 
uiteindelijk goedgekeurd ondanks de 
bezwaren geuit door de VU-fraktie dit 
zowel in de betreffende kommissiever
gadering als in de raadszitting. De 
VU-bezwaren zijn vooral van peda
gogische aard en hebben ook betrek
king op de te zware dagtaak voor de 
kinderen. De ACV- en ABVV-gezjnde 
raadsleden vinden een 10-uren werk
dag voor de schoolgaande jeugd blijk
baar de meest normale zaak. Terecht 
besluit Paul Van Grembergen (VU) 
het debat met de opmerking * omdat 
mensen belangrijk zijn en kinderen 
onbelangrijk'. 

Statuten gemeentelijke 
jeugdraad 

BIj aanvang van de besprekingen 
bleek maar één eksemplaar van deze 
statuten voorhanden te zijn, nl. het 
eksemplaar dat schepen van Jeugd
zaken (Van Renterghem - CVP) zelf 
in handen had Niemand was dan ook 
geneigd de statuten goed te keuren 
Het gebrek aan ernst en de geheim-
doenerij van schepen Van Renter-
ghemiokte een geanimeerde diskussie 
uit Uiteindelijk stelde raadslid Van 
Wassenhove (CVP) voor de zitting te 
schorsen teneinde de diverse frakties 
toe te laten een standpunt in te 
nemen. Dit werd toegestaan. Uiteinde
lijk werd de bespreking van de statu
ten verdaagd naar de bevoegde kom
missie. 

Punten van de VU-fraktie 
De eerste reeks agendapunten van 
de VU vooral Inzake wegvelligheid en 

wegonderhoud werden vlot aangeno
men. 
Met betrekking tot het gemeentelijk 
mededelingsblad dat degelijker moet 
worden uitgebouwd werd besloten er 
nogmaals een bespreking in kommis
sie aan te wijden. 
Op vraag hoe de situatie van de werlf: 
lozen in de gemeente was (aantal, 
geslacht leeftijd, beroepen) moest het 
schepenkollege elk antwoord schul
dig blijven en werd verwezen naar de 
RVA Dit bracht raadslid Van Grem
bergen (VU) ertoe hard van leer te 
trekken tegen de werkzaamheid van 
het schepenkollege. Hoe wil de 
CVP Imeerderheld een bijdrage leve
ren tot het in hun programma vermel
de tewerkstellingsbeleid zals zijzelf 
niet eens.over de nodige bazlsdoku-
mentatle beschikken. Van Grember
gen bestoot dat de heren schepenen 
op elke belangrijke vraag altijd het ant
woord schuldig bleven. Raadslid De 
Dapper (CVP tevens ACV) betwijfel
de of de werklozen ook wel werkwil
ligen, laat staan werkzoekenden zijn. 
Ook dit geeft zeker in de mond van 
bovengenoemd raadslid, stof tot na
denken. 

Op vraag van de VU-fraktle werd 
beloofd de avondregeling van de ge
meentelijke diensten te verlengen. 
Wat betreft de 11 juli-vlering geeft het 
gemeentebestuur er de voorkeur aan 
alles bij het oude te laten en een mani
festatie te organizeren in de drie deel
gemeenten. De bedoeling hiervan Is 
waarschijnlijk de Guldensporenvle-
ring geen al te strijdbaar karakter te 
geven. 
Op voorstel van de VU-fraktie werd 
vroeger beloofd kontakt op te nemen 
met de direktie van het Festival van 
Vlaanderen met het oog op het organi
zeren van een festlvalmanifestatie te 
Evergem Volgens schepjen Vereecke 
(CVP) was dit althans voor 1977, 
onmogelljlc. Hij kon daaromtrent even
wel geen briefwisseling voorleggen, 
naar zijn zeggen was alles telefonisch 
gebeurd. Dit stemde zowel de raadsle
den als het geïnteresseerd publiek 
nogal sceptisch. 
Tenslotte werd de vraag gesteld naar 
de werkdagen van de schepenen. 
Paul Van Grembergen (VU) trad an
dermaal hard op tegen het schepen
kollege dat nagenoeg nooit bereik
baar Is. Hij sprak van nalatigheid en 
trok haar werkzaamheid in twijfel. Hij 
eiste dan ook dat vaste uren of dagen 
zouden bekendgemaakt worden 
waarop de schepenen zouden bereik
baar of beschikbaar zijn. Andermaal 
werd hier de passiviteit van het sche
penkollege in een schril daglicht ge
steld, (w.g.) 

Verdraagzaamheid 
en KAV te Merelbeke 
9 mei werd - nogmaals - een mijlpaal in de verdraagzaamheid van de 
kristelijke verenigingen Op deze memorabiele dag werd — langs een 
tussentijdse stemming — mevr Huguette De Geyter-Van Ghyse-
ghem vnendschappelijk buitengewipt; zIj was ondervoorzitster van de 
KAV-Bottelare én tevens verantwoordelijke van de «jonge vrouwen
werking ». KAV verloor met deze stemming een rasechte militante, 
m.a.w. één van de weinige die nog nieuwe leden aanbracht In het Bot-
telaarse (nu Groot-Merelbeke). 
Reden van deze vnendelijke stemming was dat een KAV-bestuurslld 
geen lid mocht zijn van een tweede vrouwenbeweging (In dit geval 
de FVV). Een drogreden I Zeker... De boycot werd geleid vanuit het 
Gentse en werd ingegeven door het feit dat voornoemde persoon 
aktlef lid Is van de Volksunie én van het Vlaams Ziekenfonds « Land 
van Rhode ». De klap op de vuurpijl was het opkomen gedurende de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen als kandidaat op een Volksunie-
lijst 
Dit feit IS geen alleenstaande geschiedenis, in verschillende KAV-af-
delingen werden eenzelfde «verdraagzame» maatregelen getroffen. 
Het Is een algemeen feit dat men als KA V-er wel kandidaat mag zijn 
op een CVP-IIjst (men knjgt daartoe de nodige begeleidende publici-
teiü maar niet op een VU-lijst (niettegenstaande het groot aantal VU-
gezinde leden bij de KAV). 
Om dit alles willen wij een dossier samenstellen met dergelijks fei
ten en dit i.v.m. de menslievende initiatieven die de verdraagzame 
kristelijke verenigingen (KAV, KWB, CMBV, KVLV, e.d. ...) nemen. 
Wie dus ervaring heeft — of feiten kent — in dezelfde zin, neemt 
dan even kontakt op met mevr. Huguette De Geyter-Van Ghyse-
ghem, Astridlaan 19, 9240 Bottelare. 

VUJO op 9 mei-markt te Sint Amandsberg 
De 9 mei-markt te Sint-Amandsberg (nu Gent) is 
van oudsher bekend om zijn paardenmarkt waar 
eertijds honderden dieren aangevoerd en ver
kocht werden. Nu is het een mengeling van paar
denmarkt, kermis, foor en handelsbeurs. 
De jongeren van de Volksunie uit Sint-Amands
berg hebben dan ook, zoals trouwens vorig jaar, 
deelgenomen aan de avondmarkt 
Hun « kraam » misstond zeker niet tussen de tallo
ze handelaars die hun waren stonden aan te prij
zen. 

Er werd publiciteit gevoerd voor de algemene en 
plaatselijke VUJO-werking in het biezonder. Ze 
mochten op een ruime belangstelling rekenen van 
de wandelaars. 
Er dient op gewezen dat het VUJOkraam van 
Sint-Amandsberg door de mensen van Sint-
Amandsberg zelf werd ontworpen, om maar de 
voornaamste te noemen die er een groot deel van 
hun vrije tijd instaken, namelijk de gebroeders Her
man. 

Jan Buyie 

HOFSTADE - AALST 

Met toestemming van het arrondisse
menteel bestuur hebben wij een reor-
ganizatle in ons afdelingsbestuur door
gevoerd. 
Ons bestuur ziet er nu als volgt uit: 

Voorzitter: Vandecauter William, Mo-
lenkouterstraat 48, tel. 77.75.29. 
Sekretans: De Bruyn Herwig, Anjer
straat 30. 
Penningmeester; De Swaef Mariene, 
Denayerstraat 5, tel. 70.49.02. 
Organizatle; De Smet Fillp, St op 
Aalst 105, tel. 7010.10. 
Propaganda: Redant Gustaaf, Molen-
kouterstr 40. 
Bestuurslid: P. Van Liedekerke, Hoog
straat 106. 

Deze formatie k)elooft zich steeds in 
te spannen waar en wanneer het 
mogelijk of nodig is, dit In het belang 
van onze partij en ons dierbaar volk. 

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN • allerlei - turnkledi] - rulteriiltrustingen - ping-
pongfafels • badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED: uitgebreide keus In merkartikelen: autobanen -
elektr. treinen der beste merken - autoz - go-carts - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Bestuurswijziging bij VU-Lokeren 
Hugo Broeckaert nam ontslag als 
voorzitter van de afdeling wegens de 
onverenigbaarheid van het mandaat 
van gemeenteraadslid en het voorzit
terschap van de afdeling. Hij wordt in 
die hoedanigheid opgevolgd door Ga-
bnel Pauwels (Ward De Bockstraat 
12, 9100 Lokeren; tel. 091/48.3223). 
Aan Herman Ros werd tot de volgen
de bestuursverkiezingen de funktie 
van sekretans toegewezen (Twee-
bruggenstraat 29, 9100 Lokeren ; tel. 
091/48.3074) 
Het afdelingsbestuur ziet er nu uit als 
volgt: voorzitter: Gabriel Pauwels; on
dervoorzitter : Lieven Claeys; sekreta
ns : Herman Ros; penningmeester: 
Dirk Heye; propaganda: Hervé De 
Vos; dienstbetoon: Hugo Broe
ckaert ; VUJO . Dirk Baetens; organi-
zatie; André De Boevere, Godelieve 
Geerinck, Albert Heye, Georges Mul
ler, Herman Tusschans, Mark Van 
Bruyssel, Roeland Vergauwen. 
Om een doorlopende werking te ver
zekeren, werd overgegaan tot de 
oprichting van een dnetal werkgroe
pen; 1. gemeenteraadswerking; 2. 
propaganda; 3. leden en abonnemen
ten. 

Deze werkgroepen zullen autonoom 
werken en op hun eigen specifiek ter
rein, maar de verantwoordelijken zul
len wekelijks samenkomen onder het 
voorzitterschap van Gabriel Pauwels 
om alle punten gezamenlijk te bespre
ken. 
Ook werd besloten een autobus In te 
leggen naar de lJzerb>edevaart met in 
de namiddag een bezoek aan Brugge. 
In het voorjaar zal gestart worden 
met een Intensieve aktie om abonne
menten te werven. 

Herman Ros, sekretaris. 

HOFSTADE-AALST 

De heer Filip De Smet bestuurslid 
van de VU-afdelIng Hofstade-Aalst 
werd op vrijdag 13 mei jl. t)etrokken in 
een auto-ongeval. Zijn wagen werd 
totaal vernield en de heer De Smet 
werd met een hersenschudding en 
verwondingen aan de ledematen op
genomen In het O-L-Vr.-ziekenhuls te 
Aalst 
Wij wensen ons geacht bestuurslid 
langs deze weg spoedig beterschap. 

ZOCK€RC]€S 
GROOT-GENT 

, ZOEKEN PASSENDE BE
TREKKING : 

19 j . vrouw bediende-diplo
ma A6 /A2 handel - 25 j . 
vrouw steno-daktylo, hulp. 
boekhouding - 5 jaar be
roepservaring - 1 6 j . scholier, 
vakantiejob bij voorkeur bij 
bloemist omgeving Gent - 50 
j . werkster, werk in keuken, 
5-daagse werkweek met so
ciale wetten - 45 j . chauffeur 
- 35 j . technisch ingenieur 
scheikunde met ervaring als 
handelsreiziger - 38 j . maga
zijnier. 

Voor inlichtingen : z.w. sena
tor Oswald Van Ooteghem, 
Rode-Kruisstraat 7 - 9219 
Gentbrugge, tel. 0 9 1 / 
30.72.87. 
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Waarschoot: sleutelen aan reglementen en statuten 
De jongste gemeenteraadszitting te Waarschoot groeide uit tot een echte 
maraton Redenen de vele punten op de agenda enerzijds en de vele vragen, 
opmerkingen, suggesties en voorstellen van de Vlaamse Gemeentebelangen 
en Volkswil CVI G en V) anderzijds De gewone CVP-raadsleden openden 
eens te meer hun mond niet, de BSP-inbreng was zeer beperkt Het werd dus 
alweer een soms nogal stekelig duel tussen het CVP-schepenkollege en VI 
G en V Enkele hoogtepunten van de raadszitting volgen hieronder 

Reglement B.P.A. nr 1 
Burgemeester De Prest had kennis 
genomen van een aantal voorstellen 
tot wijziging van het reglement inge
diend door raadsifd Van Holdert>eke 
CVI G en V) en was geneigd ermee in 
te stemmen Het betrof hier vooral wij
zigingen aan de voorrangsregeling bij 
de toewijzing van de percelen 

Van Holderbeke bracht vervolgens 
de clausule «overmacht» ter sprake 
Hij vroeg dat de beoordeling van over
macht aan de gemeenteraad zou 
overgelaten worden en met aan het 
schepenkollege Dit voorstel werd af
gescheept 

Reglementair moeten de eigenaars 
binnen 3 jaar de bouwwerken aanvat
ten en binnen 5 jaar hun huis bewo
nen Schepen Willems was formeel 
dat deze termijnen in de wet De Tae-
ye bepaald waren en derhalve met 
kunnen gewijzigd worden Burge
meester De Prest verklaarde enige 
tijd later evenwel dat de termijn van 
bewonen in Lembeke destijds op 4 
jaar werd gebracht Wie heeft gelijk ' 
Om het even, in elk geval vond men 
dit een voldoende reden om het voor
stel Van Holderbeke om beide termij
nen te verlengen tot respektievelijk 5 
jaar en 7 jaar als onmogelijk te 
bestempelen 

Raadslid De Poorter (VI G en VJ ver
zette zich tegen de verplichte aanslui
ting op het TV-distnbutienet Dit voor
stel werd aangenomen De bewoners 
zijn tevens verplicht aan te sluiten op 
de gasleiding Op vraag van raadslid 
De Poorter wat de bewoners die 
geen gas verbruiken zullen moeten 
betalen moest de burgemeester het 
antwoord schuldig blijven De vraag 

van raadslid Van Holderbeke of de 
inschrijvingen reeds wel of met waren 
geopend wekte enige beroering Vol
gens schepen De Corte waren reeds 
mensen ingeschreven volgens sche
pen Willems en burgemeester De 
Prest was dit met het geval Deze blun
der 18 andermaal een illustratie van 
het dubbelzinnige en naar vriendjes
politiek ruikende CVP-beleid 

Tenslotte feliciteert raadslid Van Hol
derbeke de Jeugdraad voor haar stu-
diewerk inzake de geplande woon
wijk, vooral met betrekking tot speel-
ruimtevoorziening Hij vroeg hoe het 
gemeentebestuur daarop gereageerd 
had Schepen Willems antwoordde 
dat de reaktie op de voorstellen mon
deling (en dus volledig vrijblijvend ' ' O 
was gebeurd Dit ontlokte raadslid 
Van Holderbeke de bedenking dat dit 
als reaktie op zoveel werk pover 
onvoldoende en onvolwassen was 
Schepen Willems wees tevens op de 
veeleisendheid van de Jeugdraad (de
ze vraagt 2 percelen als speelruimte) 
en poogde dit te staven met buiten
landse normen inzake speelruimte Hij 
vergat daarbij evenwel dat met enkel 
kinderen uit de nieuwe woonwijk 
doch ook kinderen uit de omliggende 
bestaande straten van de speelfacili-
teit zullen gebruik maken «De jeugd 
vraagt veel», riposteerde Van Holder
beke, « om weinig te knjgen » 

Informatieblad 
Raadslid Van De Veire (BSP) her
haalt zijn vroeger voorstel Het sche
penkollege IS akkoord om per kwar
taal een informatieblad uit te geven 
en Stelt volgende samenstelling van 
het redaktiekomitee voor 2 CVP 
-I- 1 vertegenwoordiger van elke op-
pozitiefraktie Hier laait dan de diskus-

Vakantie 
in een woning 
van de V.T.B. 

IBIZA, EEN 
DROOMBESTEMMING 
TEGEN EKONOMISCHE 
PRIJZEN! 

Verblijf in de nieuwe appartementen «Alba» te San 
Antonio Abad 
Op 100 m van de zee Alle woningen met volledig 
ingerichte keuken en badkamer Geschikt voor 4 tot 
6 personen 
Huur alleen vanaf 2850 fr /week 
Reiskosten (inklusief chartervlucht, transfer, huur 
en verzekenngs- en dienstenpakket Reisplus) van
af 6.060 fr per persoon 

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen 

VTB-sekretanaat , St-Jakobsmarkt 45-47, Antwer
pen Tel 031/317680 
Vergunning nr 1185-Kat A 
Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Has
selt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oosten
de, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde 
Inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegen
woordigers 

Lidmaatschap vereist 

sie op over wat onder fraktie dient 
verstaan te worden Raadslid Van Hul-
le hierin bijgetreden door Van Holder
beke, herhaalt dat hij wel samen met 
de Vlaamse Gemeentebelangen is op
gekomen voor de verkiezingen, maar 
dat op voorhand in en buiten de raad 
duidelijk werd gesteld dat Vlaamse 
Gemeentebelangen en Volkswil als af
zonderlijke frakties zullen optreden 
Raadslid Van Holderbeke stelt dan 
voor gewoon een afgevaardigde per 
fraktie te nemen, doch ook dit voor
stel valt met in goede aarde Tenslotte 
wordt als voorstel geformuleerd 3 
CVP -1 BSP -1 Volkswil -1 Vlaamse 
Gemeentebelangen Dit voorstel 
wordt ondanks protest van de Vlaam
se Gemeentebelangen aangenomen 
Konklusie uit dit debat is dat de redak-
tieploeg in een weimg opbouwende 
sfeer van wal steekt 

Statuten feest- en 
sportkommissie 
Raadslid Van Holderbeke hienn ge
steund door raadslid Lips (VI G) 
klaagt aan waarom de gemeente
raadsleden uit de F en S-kommissie 
worden geweerd daar waar uitzonde
ring wordt gemaakt voor de schepen 
van sport en feestelijkheden (d i sche

pen Willems) die er zelfs voorzitter 
van IS De F en S-kommissie is een 
adviserend orgaan en de schepen 
moet zichzelf niet adviseren hij kan 
hoogstens gewoon lid zijn met raad
gevende stem en moet vooral de 
band leggen tussen kommissie en 
gemeentebestuur Schepen Willems ri
posteert hierop dat de mensen van 
de F - en S -kommissie politieke diskus-
sies willen vermijden Verder meent 
hij tal van onduidelijkheden en onvol
komenheden te moeten verduiken 
achter onduidelijke redaktie, vergetel
heid en zelfs tikfouten in de gewijzig
de statuten 

Raadslid Van Holderbeke kloeg ver
der aan dat de funkties van sekretaris 
en penningmeester met waren voor
zien Ook het aanstellen van leden 
« voor het leven » vond hij in strijd met 
een moderne opvatting en vormge
ving van statuten 

Op de vraag of de penningmeester 
wel een kasboek bijhield bleef de ver
antwoordelijke schepen een duidelijk 
antwoord schuldig Hij betwistte zelfs 
het inzagerecht van de gemeente
raadsleden in het betreffende kas
boek (voor zover het bestaat uiter
aard) 

Sprekende over de onduidelijkheid en 
dubbelzinnigheid van de statuten 
merkte raadslid De Poorter (VI G) op 
dat het een vette kluif zou kunnen zijn 
voor juristen (burgemeester De Prest 
IS advokaat O Dit ontlokte de burge
meester volgende histonsche uit
spraak «Ik heb ervoor geleerd om 
alle richtingen uit te kunnen » Dit 
bevestigt gewoon een vermoeden dat 
velen reeds sinds geruime tijd had
den 

Zwembad en sporthal 
De bouw van dit kompleks werd bij 
ministerieel schrijven toegestaan 
Kostprijs 56 miljoen waarvan 34 mil
joen betoelaagd en 22 miljoen door 
de gemeente te financieren In het 
licht hiervan en rekening houdende 
met de zeer dure uitbating stelt de bur
gemeester voor het projekt te split
sen en enkel de sporthal op te richten 

Van De Veire (VI GJ is het daarmee 
eens en is gelukkig dat het schepen
kollege dit reeds lang door zijn frak
tie aangekleefd standpunt bijtreedt 
Het voorstel wordt dan ook eenpang 
goedgekeurd 

(WGJ 

Vlaamse Vrouwenbeweging Nele op stap 
De Vlaamse vrouwenbeweging Nele 
van Beveren-Waas kondigt voor be
gin jum twee uitstapaktiviteiten aan 
1 Naar DUITSLAND en het Drielan
denpunt te Vaals 
WIJ vertrekken stipt om 7 uur op 6 juni 
op de markt te Beveren 
Prijs (maaltijden met inbegrepen) le
den 325 fr met-leden 375 fr 
De reis wordt begeleid door een 
bevoegde gids 
Reisroute 
Eerste oponthoud te Eupen met gele
genheid voor gebruik van koffie of 
ontbijt waarna bezoek aan Mon-
schau en boottocht op de Rursee 
WIJ gebruiken (vrije keuze) het mid
dagmaal te Aachen en hebben daar 

tijd voor stadsbezoek en winkelen 
Tussen 19 en 20 uur worden wij ver
wacht te Vaals (drielandenpunt) en 
gebruiken daar — verplicht voor de 
deelnemers — een Brabantse koffie
tafel aan de voordelige prijs van 
150fr 
WIJ zijn zeker U opnieuw een gezelli
ge dag te bezorgen en rekenen op 
een massale deelname Onze kernle
den komen bij U voor inschrijving te 
noteren De laatste inschrijvingen die
nen op 1 juni in ons bezit te zijn U 
zorgt ook zelf voor Duits geld 
2 FIETSRALLY 
Op zaterdag 4 juni orgamzeert « Ne
le» een fietsrally voor het ganse 
gezin De afstand bedraagt ± 25 km 

Inschrijven en vertrek om 13 u 30 aan 
het Koetshuis Kasteel Cortewalle Bij 
slechte weersomstandigheden (regen 
- storm) wordt de rally telkens met 
een week uitgesteld 
Deelname in dg kosten volwassenen 
50 f r, kinderen beneden 14 jaar 20 f r 
De vragenlijst en rijroute ontvangt 
men bij inschnjving Alle deelnemende 
kinderen krijgen een leuke kleine ver
rassing Voor de winnaars is er als 
eerste prijs een kinderfiets als twee
de pnjs het «Groot Kruidenboek in 
kleur», enz 

Voor deze rally worden geen inschrij
vingen aan huis genoteerd Alles ge
beurt bij het vertrek aan het Koets
huis 

WEST-VLAANDEREN 

Even kennis maken met 
senator Michel Capoen 

een belangnjke opgave 
WIJ weten dat hij die verwachtingen 
met zal beschamen 

Rik Sohier 
wn arrond voorzitter 

In de naoorlogse penode was het de 
VU in het arrondissement leper niet 
weggelegd nog een parlementair te 
hebben 
Door het spel van de stemmenver
schuiving naar andere arrondissemen
ten bleef de VU ondanks opmerkelij
ke suksessen verstoken van een 
volksvertegenwoordiger 
Enkel de senaatslijst kon ons een man
daat bezorgen wat nu gebeurd is met 
Michel Capoen als lijsttrekker 
Een hartelijk proficiat aan Michel 
waarin tevens een honderdvoudig 
proficiat IS vervat aan alle mede
werkers de pioniers van vroeger en 
ZIJ die nu nog in de bres staan 
Michel Capoen is 42 jaar Hij liep 
school aan het Sint-Vincentiuskollege 
te leper Werkte een tijd in de smidse 
van vader Maurice en trok opnieuw 
ter studie voor technisch ingenieur te 
Wetteren waar hij om Maurits Cop-
pieters als lesgever had Na het beha
len van zijn diploma was hij enkele 
jaren werkzaam in een bedrijf te Den-
dermonde maar de meeste jaren was 
hij in het onderwijs eerst te Zweve-
gem en later te De Panne 
In 1965 kwam hij op bij de Volksunie 
als lijsttrekker voor de Kamer wat 
ook het geval was voor alle daaropvol
gende verkiezingen In 1977 werd hij 
als lijstaanvoerder voorgesteld voor 
de senaatslijst Kortrijk-leper en be
haalde met zeer grote meerderheid 
het vertrouwen van de partijraad te 
Brussel 

Sedert vele laren is Michel Capoen 
arrondissementeel voorzitter van de 

VU en tevens lid van de partijraad 
Het portret van Michel Capoen is een 
portret van de eenvoud Hi| is min
zaam en hartelijk in de omgang met 
alle mensen die hem leren kennen Hij 
IS vooral iemand die graag luistert 
naar de kleine man en sterk begaan is 
met de streekproblemen 
De volks-nationalist Capoen is nu 
senator Hij beseft terdege dat voor 
hem nu een zware periode is aange
broken Te gaan naar het volk van zijn 
streek nog beter de noden en de ver
zuchtingen van zijn streekgenoten te 
leren kennen en te Brussel het klank
bord te zijn van al die verlangens is 

Het arrondissement leper no
digt alle leden, simpatizanten 
en vrienden uit tot het FEEST 
VAN SENATOR MICHEL CA
POEN, nnorgen vrijdag 27 mei, 
zaal «'t Westland» St-Juliaan, 
Langemark 
Vanaf 19 u 30 receptie 
Feestredenaar Senator Mau
rits Coppieters - daarna gezel
lig samenzijn met dans en 
muziek 

In een van de volgende uitgaven 
brengt «WIJ» een uitgebreid beeld 
van deze nieuwe VU-senator 

GEMEENTE MIDDELKERKE 
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt 
ter kennis dat op vrijdag 10 juni 1977 te 11 u in de 
raadszaal van het gemeentehuis zal overgegaan wor
den tot de opening der aanbiedingen voor de ver
koop van room- en of konsumptieijs voor de loten 1, 
2 en 3 

De aanbiedingsschriften, per aangetekend schrijven 
te richten aan het schepenkollege, dienen toe te 
komen uiterlijk op 8 juni 1977 
Lastenboek te bekomen op het gemeentesekreta-
riaat 

De Secretaris, 
J DESSEYN 

De Burgemeester, 
A INGHELRAM 

WIJ 14 
26 MEI 1977 



Modecentrum 

Huis «STANDING» 
AALST 

Dendermondsesteenweg 276 
TEL (053) 21 79 7 3 - 7 0 42 32 

ALLE DAGEN OPEN VAN : 
9-12 u. en van 

VRIJDAG VAN 9-12 u. en van 
ZONDAG VAN 9-12 u. 

DONDERDAG Sluitingsdag. 

ia-
ia 

•20 

21 

u. 

u. 

BERCHEM (Antwerpen) 

, , ,^v~^ Gitschotellei 138 
^ . . ^ - ^ ' ^ . ^ ^ / i ^ ^ l ^ , TEL. (031) 35 31 06 

2 X KOPEN voor bijna de prijs van één 
DE GROOTSTE KEUS UIT: 

ongeveer: 

10.000 kostuums, waaronder alle bekende 
merken. 

2.500 dameskleedjes, 700 mantels, 
broeken, roKken, enz. 

2.000 herenbroeken, blazers, vesten in 
leer, kunstleer, daim. 

500 kinderkostuums, 1.000 broeken, 
mantels, rokken, enz. 

500 verschillende trouwklederen. 

750 moderne en 
klassieke suite-klederen. 

250 verschillende eerste- en plechtige 
communieklederen. 

en 

ONZE VERKOOPSTECHNIEK 

— U kiest uw tweede kostuum van dezelfde 

waarde. 

— Verplaatsingskosten vergoed. 

— Verrassing voor ieder trouwpaar. 

Kom zien en overtuig U 

IEDERE FRANK 
TELT DUBBEL 

FOTO; STUDIO DANN 



WIJ IM D€ WDLWUMie 

VU-Roeselare wil aktie 

om „Jeugd en Verkeer" te redden 

Voor wie zoekt... 

Het Infocentriim < Jeugd en Ver
keer > van Roeselare is een socio-pe-
dagogisch centrum voor informatie, 
dol<umentatie, studie en onderzoek 
inzake jeugd en verkeer met de ver-
keersopvoeding van de jeugd als 
hoofdbekommernis. 
Het werkterrein van het Centrum 
beslaat heel Vlaanderen. 
De vereniging werd in december 
1967 opgericht te Roeselare door 
bezie'er de h. Tanghe. 
Het Infocentrum tracht zijn doelstel
lingen te realizeren door 

— uitgifte van een informatief maand
blad v*/aan'an de meeste scholen uit 
het LO, waar verkeersopvoeding 
verplicht vak is, zijn op geabonneerd 
omdat de meeste leerkrachten i iet, of 
onvolooende voorbereid zijn op de 
lessen. 
— bezorgen persnota's, 
— opstellen van brochures i v m ver
keersproblemen, en specifiek ver
keersopvoeding op school, 
— aanleggen van enorme tijdschrif-
tendokumentaties, 
— beantwoorden van schriftelijke en 
telefonische vragen, 
— gaan spreken op pedagogische 
bijeenkomsten, 
— verzamelen, ordenen en ver-
v\/erken van informatie, dokumentatie, 
ervaringen, observatie e a , inzake 
jeugd en verkeer, 
— verkeersopvoeding van de jeugd, 
verspreiden van informatie en doku
mentatie 1 voor verkeerslessen op 
school en 2 voor met-schoolse ver
keersopvoeding , 
— verkeersvoorlichting aan de ou
ders , organizatie en medev^rerking 
aan bijeenkomsten van ouders waar
op wordt gewezen hoe kinderen het 
verkeer ervaren en wat de ouders 
zelf kunnen doen aan de wegveilig-
heid van hun kinderen , 
— studie en onderzoek inzake jeugd 
en verkeer, 
— jeugdverkeersbngades oprichten 
en helpen werken, 
— studiedagen en konferenties bij
wonen en organizeren in binnen- en 
buitenland, 
^ voeren van akties inzake verkeers
veiligheid , 
— propaganda verspreiden en licht-
weerkaatsend matenaal, 
— infoteek openhouden (meer dan 
900 boeken, 40 tijdschnften, 250 or
ders) samenstelling van reeks Jeugd 
en Verkeer en dgl 
Het Infocentrum werkt akkuraat, doel
treffend en pragmatisch in op een 
reële behoefte, heel wat beter dan de 
luttele, ministenele diensten eri met 
heel wat beperktere middelen 
Het adres is «Infocentrum Jeugd en 
Verkeer, Spinnerstraat 29, Roesela
re» 
Daar van alle zijden meer en meer 
protesten opduiken tegen het ongeor
dend, onwettig, ongezond, agressief 
en levensgevaarlijk wegverkeer, waar
bij de minst weerbaren (kinderen en 
voetgangers) het zwakst blijken, blijft 
de nood aan een dergelijk pragma
tisch werkende instelling, uniek in zijn 
soort en met een reeds rijke ervaring, 
dat o a kan bogen op 10 jaar aktieve, 
gespecialiseerde inzet van een hele 
ploeg vrijwilligers i v m verkeerspro
blematiek, regelmatig gekonsulteerd 
door heel wat officiële en semi-officie-
le instanties, meer dan ooit bestaan 
BIJ de huidige, almaar meer aangroei
ende verkeerschaos dnjft maar 
steeds de gemene deler boven dat 
het bij het sturen met zozeer aankomt 
op de technische vaardigheid dan wel 
op psychische aanleg en bekwaamhe
den Pnncipieel zouden enkel op deze 
laatste kntena njbewijzen mogen wor
den afgeleverd 

Enkel de verzekenngsmaatschapijen 
houden echter op dit ogenblik reke
ning met deze disposities door aan
passing der premies van minder dan 
23-jarigen en jaarlijkse afname van 
psychotechnische tests voor de 
-I- 65-ers of de weigering van ouder
lingen 
Heel wat verkeersonderzoekers ei
sen tevens de doorzetting der school
se verkeersopvoeding in het M O met 
als finale de afgifte van het rijbewijs 
op 1 G-jange leeftijd daar toch alle leer
lingen potentiële autobestuurders zijn 
België is na West-Duitsland het meest 
onveilige land 

De meest bedreigde leeftijd is 7-12 en 
17 jaar voor de jongeren 
Dit al toont aan dat bestendige ver
keersopvoeding ons een tweede na-
tuurveiligheidsrefleks moet bijbrengen 
en met meer weg te denken is uit het 
algemeen opvoenngsplan waarbij ze
ker van overheidswege, alles in het 
werk moet worden gesteld om hier
aan tegemoet te komen 
Het Infocentrum is het levenswerk 
van de h Tanghe en zijn medewerk-
(süers 

Ingevolge het dekreet van de kuituur-
raden van 1976 valt het Infocentrum 
Jeugd en Verkeer met onder de te 
subsidieren instellingen Ook het mm 
van Verkeerswezen vindt geen enke
le, administratieve reglementering die 
aan het werk financiële steun zou kun
nen bijbrengen, hoezeer de wil ook 
aanwezig is Het Infocentrum wordt 
door Brussel beschouwd als «experi
menteel jeugdwerk» dat financieel 
schaars wordt aangemoedigd 
Uit dit alles volgt dat vanaf 1 juli 1977 
het Centrum nog enkel steun zal kun
nen putten uit giften en inkomsten 
van de verkoop van brochures, en 
alle andere slag van matenalen 
Hiermee zouden de 2 full-time vrijge
stelden, met een jarenlange ervaring 
naar de werkloosheid worden verwe
zen, hetgeen ook aan de verschillen
de departementen werd meegedeeld 
tot heden zonder enige reaktie 
Dat dit een zeer onverdiend loon 
wordt voor een groep mensen welke 
zich sinds jaar en dag, belangloos 
inzetten ter bevordering van de ons 
aller lief zijnde en aanbelangende ver
keersveiligheid, IS duidelijk, temeer 
daar de groep al die jaren een goed 
deel van de werkzaamheden heeft 
verzorgd welke normalerwijze aan de 
Overheid horen doch die hier steeds 
verstek heeft gelaten 
Dit IS een ongehoord verdikt net in 
ons land waar zoveel geld wordt ver-
morst aan nutteloze en zinloze beton-
projekten, is hemeltergend , alle Belgi

sche gemandateerden, verantwoorde
lijkheid dragend voor de gemeen
schap, onwaardig, temeer daar al der
gelijke, noodzakelijke dingen steeds 
vanuit de weinig bevoordeelde, en 
over weinig beschikkende basis moe
ten komen 

DE VOLKSUNIE EIST DAN O O K 

1 De dnngende erkenning van het 
Informatiecentrum als volwaardig vor
mingsinstituut 
2 Een ruime verhoging van de betoe
laging, de ganse werkingskosten dek
kende 
3 Uitbreiding van de werking door de 
terbeschikkingstelling van alle nodige 
infrastrukturen 
4 Invoenng van programma «ver
keersopvoeding » in M O waar de jeug
dige verkeersslachtoffers het talrijkst 
zijn 
5 Strengere politiekontrole op sekun-
daire wegen en wooncentra op res-
pekt verkeerswetgeving en dgl, waar 
de kontrole nu onbestaande is doch 
het meest verkeersslachtoffers val
len 
6 In elke gemeente een verplichte 
schepen van verkeersveiligheid doen 
aanstellen, mede een nationale, aktief 
werkende kommissie van Verkeers
veiligheid opnchten 
7 Een wettekst goedkeuren welke 
oplegt bij de bouw van nieuwe we
gen, altijd een van de rijweg afgeschei
den fietspad te doen aanleggen 
8 Zeebrapaden in relief of als drem
pel aanleggen overal waar nu zebra
paden bestaan 
9 Organizatie van een permanent te 
onderhouden informatie- en beinvloe-
dingscampagne onder het volk ten 
einde de verkeerswetten beter te 
leren kennen, en een diepgaande 
memtaliteitsverandenng te provoce
ren inzake verkeersgedrag, dermate 
dat het onverantwoord rijgedrag 
komt te staan onder de gevreesde 
sociale druk en algemeen wordt afge
keurd 

Opnieuw naar de 
stembus te Koksijde? 
Klacht werd opnieuw ingediend te
gen de uitslag van de tweede ge
meenteverkiezingen van 17 april j l . 
Men begint zich af te vragen of men 
er werkeli jk een lolletje begint van te 
maken. Voor velen nadert het toeris
t isch seizoen, de vakantieplannen 
zijn gemaakt en ook de eksamenpe-
riode van de kinderen nadert. 

O O S T E N D E ( C E N T R U M ) 

G E B O O R T E 
Gaby Bondewei en Godelieve Jans-
sens werden op 9 mei opnieuw geze
gend met een zoontje Gaby onze 
hartelijkste gelukwensen i 

G E B O O R T E 
Op 12 mei kwam bij het echtpaar 
Mare Remaut-Timmerman de ooi
evaar langs, die hun een eerstgebore
ne Kris schonk Onze welgemeende 
gelukwensen i 

O V E R L I J D E N 
Op 17 mei werd de heer Alfred Cordy 
ten grave gedragen hij was de vader 
van ons lid en medestichter van de 
afdeling Zandvoorde Emiel Cordy 
Aan alle naastbestaanden bieden wij 
onze innig medeleven aan 

Z I T D A G E. V A N S T E E N K I S T E 

Hebt U p rob lemen ' Spreek er eens 
over met volksvert Emiel Vansteenkis-
te U kunt hem aantreffen in «Soil 
Cress» (rechtover kerk Ster der 
Zee), Koninklijke Baan 225, en dit iede
re 3e zaterdag der maand om 9 uur 

De fuzie Koksi jde-Oostduinkerke 
ons opgelegd door de CVP-PW-re -
gering heeft ons al veel parten ge
speeld. 
We zullen binnenkort geneigd zijn te 
zeggen. Koksijde, zijn strand, zijn 
duinen, zijn opgravingen, en... zijn 
verkiezingen. 
Met de laatste gemeenteverkiezingen 
hebben we gezien dat er partijen zijn 
die met ons leefmilieu de gek houden 
Bijna ieder vrij plekje duinen werd ont
sierd door hun grote verkiezingsbor
den 

Het zou wenselijk zijn dat de burge
meester bij de eerstvolgende verkie
zingen zulks verbiedt 
Of IS onze gemeente, Koksijde groe
ne gemeente, het met waardig ' 

D I K S M U I D E 

OCMW 
Na de goedgekeurde verkiezingen in 
onze stad (nu in oppervlakte de groot
ste van de provincie) werden de VU-
schepenen Tryhou en Hoste opnieuw 
aangeduid Vorige maandag werden 
dan ook twee VU-leden in het 
O C M W gekozen Michel Maertens 
(uit Diksmuide-Stad) en mevrouw 
Tanghe uit Pervijze We wensen hun 
allen vruchtbare werking toe 

V E U R N E 

G O U D E N B R U I L O F T 
Op zaterdag 14 mei vierde het echt
paar Dubois-Clement zijn gouden brui
loft trouwe leden, ouders van een tal
rijk gezin, waarvan Walter de onder
voorzitter IS in onze afdeling Leffinge-
Spermalie Gilbert is een overtuigde 
nationalist, van in den beginne De 
repressie spaarde hem met Het afde
lingsbestuur van Veurne en het arr 
bestuur wenst beide echtgenoten 
van harte proficiat bij deze viering 

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 

- Gevraagd JOBSTUDENTE 
voor aug en/of sept Licht kan
toor en tikwerk (elek machin) 
Tijdens kantooruren 
02/2182005 's Avonds 
02/7205605 N 61 

— Scheikundig laborante A l 
zoekt werk zone Leuven-Brus
sel, ook cijfer-, tijp- en administra
tief werk 
— Lic rechten -|- 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 Heverlee N 63 

— 18-jange jongedame met diploma 
van kantoorwerken en steno-daktilo 
in juli a s , zoekt een betrekking in 
Brussel of omgeving 
Voor verdere inlichtingen: volksvert 
Dr Jef Valkeniers, Ninoofsestnwg 11, 
Schepdaal Tel 02 /5691604 (N65) 

— 1279 Jongeman, legerdienst 
vervuld A3 en BI elektriciteit 
B2 elektromka 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 «snijder» 
Zoekt licht werk als arbeider 

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

— 1074 Magazijmer, 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 werkzoeken
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 015/71.1422. N 64 

— Ex-Penodica reproduktie-fotograaf 
met ervaring zoekt passend werk 
Kontakt opnemen met prov raadslid 
Staf Kiesekoms, Muilemstraat 177 Lie
dekerke (053/666584) 

(N66) 

Kortemark-Handzame en Zarren-Werken aktief 
Sinds de samenvoeging van onze gemeenten, hebben de beide afdelingen, 
Korfemark-Handzame en Zarren-Werken samen gewerkt - op 23 april hadden 
wij een dansavond, en op 13 mei stond onze ledenvergadering op de agenda. 
Deze vergadering ging door in Café Casino, bij G. Despienter te Handzame. 
Onze volksvertegenwoordiger Emiel Vansteenkiste sprak ons toe over de 
aktuele polit iek ; te beginnen met de verkiezingen, tot op heden met de deelna
me van onze parti j aan het regeringsberaad. 

Iedereen aanvaardde zijn soms scherpe woorden, dat de rustpauze en de be
rusting nu gedaan moest zijn, want dit is nadelig uitgevallen voor onze parti j . 
Waar er gewerkt werd zijn de uitslagen goed. 
Op zijn vraag aan het zeer aandachtig publiek of wi j het goedkeurden dat de 
VU aan de besprekingen voor de regeringsvorming deelneemt, was het ant
woord overduidel i jk ja ! 
De gelegenheid tot vragen stellen werd door iedereen gretig benut, wat 
bewees dat iedere aanwezige zich dicht bij het parti jgebeuren betrokken 
voelt. Zeer tevreden over het entoesiasme van zijn parti jmensen, verliet 
vr iend Emiel ons, met de zekerheid dat de VU kan rekenen op een sterke 
basis. 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33.2000 Antwerpen 
031/374572 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

ELECTRA-BREEp.v.ba. 
Electro-Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188-462477 

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

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

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

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
Steenhouwersvest , 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83 . 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

Dames en heren m uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 
• ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054/33.37.56 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
T»! 02/268 14.02 

KOETSWERKEN VAN DER t^IJNS-
BRUGGE & ZONEN Perfekte afwer
king - juiste tinten Affligemstraat 18. 
174" TÉRN'AT ;St Ka' tombeek) 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/234794 

WIJ 16 26 MEI 1977 



OPIMI69 

SPIIO DE VLAAMSE PERS 
Hoe langer het blijft duren, hoe krit ischer die zieke madame Belgica 
bekeken wordt in haar operatiezaal van het Egmontpaleis. In een 
ruim vraaggesprek hem afgenomen door DE SPECTATOR geeft Wim 
Jorissen zijn mening over het kankergezwel Brussel. De oude dame 
Belgica spartelt tegen meent Verleyen in KNACK bij zijn beschou
wingen rond 20 jaar W B . Terwijl Grammens in DE NIEUWE dat ziel
togende bourgeoisscharminkel van 150 jaar te lijf gaat met zijn 
scherpste pen, nu men op de taalgrens in Ophell lssem er nog een 
tweede Brusselke wil bijmaken. Oude Belgicisten als Leynen in HET 
BELANG VAN LIMBURG kijken nog met bekommerde vertedering 
naar het voorwerp van hun jeugdl iefde: het unitaire België. Wie 
ondertussen de verpleegkosten betaalt van dit zieke wijfje heeft DE 
TIJD nog maar eens nagerekend bij de Egmontdiskussies over de 
«verdeelsleutel». 

En wie zich nog maar eens in het internationale nieuws boksten van 
uit hun massaal gestreden bevri jdingsstri jd tegen het Spaans centra
lisme zijn de Basken. Daarover beschouwingen in PALLIETERKE. 

Walter Luyten 

Spectator 
Spectator Zo'n belangrijk knelpunt 
blijft de gewestvorming Met twee of 
met drie Volgens de VU moest het 
een gewestvorming met twee wor
den, het tegenovergestelde dreigt nu 
uit de bus te komen 

Wim Jorissen Neei Het kan er na
tuurlijk doorkomen, maar dan zal dat 
zonder onze medewerking gaan Wij 
willen een globale oplossing met een 
grondwetsherziening waarvoor het 
voorbereidend werk binnen deze le
gislatuur moet worden gedaan Wij wil
len geen derde gewest Brussel, maar 
we zijn het er wel mee eens dat Brus
sel een apart statuut krijgt Brussel is 
een entiteit maar geen gelijkwaardig 
landsgedeelte met Vlaanderen en 
Wallonië Het is een stad met een 
eigen problematiek waarvoor een op
lossing moet gevonden worden Brus
sel en de Oostkantons, dat zijn spe
ciale problemen » 

knack 
« België is een konservatief, taai beest
je dat zich zolang mogelijk teweer 
stelt tegen wie aan zijn vel wil zitten 
En dan ging het «in dit geval nog 
maar om wat taal- en grondwetspoli-
tiek Hoelang zal het duren alvorens 
de Vlaamse mensen hun eigen ekono-
mische knsis mogen beheren of de op 
hun grondgebied zo schaars voorko
mende kasteelparken aan het publiek 
schenken ' Tegen ons gebruikelijk po
litieke tempo, kan de besluitvorming 

daarover in het jaar tweeduizend nog 
met rond zijn Waar ligt hem dat aan'' 

En waarom moest de rijkswacht zo 
vaak en blijkbaar zo zinloos charge
ren tegen de stoeten achter al de 
notabelen die vonge week hun VVB-
herdenking hielden, alvorens het parle
ment op gang kwam ' Uit de geschie
denis van de Volksbeweging blijkt dat 
ze de eerste was met het aandragen 
van vrijwel alle tema's in de Vlaamse 
politiek sedert 1958 Hieruit blijkt dat 
de wetgevende macht met te weinig 
fantazie en moed in haar zetels 
woont 

Goede demokreten kunnen slechts 
hopen dat in de nieuwe Kamers bin
nenkort vele onderzeeërs boven wa
ter zullen komen die weer wat deining 
en slagkracht in het parlement bren
gen Onze Vlaamse demokratie heeft 
de laatste twintig jaar immers te veel 
waterkanonnen en te trage wetge
vers gekregen » 

denle uuie 
«In de eerste plaats is er geen enkele 
fatsoenlijke Vlaming die zich voor 150 
jaar België interesseert België, dat is 
in de ogen van de Vlaming nog altijd 
een dominerende superstruktuur, ver
tegenwoordigd door een franstalig 
Brussels establishment met vertak
kingen in de kringen van franskiljons 
in Vlaanderen, recentelijk uitgebreid 
tot wat men grosso modo zou kunnen 
aanduiden als het Vlaams Ekono-
misch Verbond en het daarvan afhan
kelijke kompromisfahige «wordt rijk-
flamingantisme •• Het volk van Vlaan
deren heeft met deze Belgische super

struktuur geen uitstaans Het weet 
alleen dat het van deze instanties 
nooit iets heeft verkregen tenzij wan
neer het dat afgedwongen heeft Het 
IS met omdat dit vandaag voor sommi
gen met meer prettig om horen is, dat 
men deze histonsche waarheid zou 
mogen vervalsen 

België, dat is de onderdrukking van 
de Vlaamse minderheid in Brussel — 
een onderdrukking waaraan hand- en 
spandiensten worden bewezen door 
konservatieven van alle slag, inclusief 
degenen die geroepen waren om dit 
onderdrukte volk te bevrijden en 
thans nog slechts voor geheel andere 
belangen opkomen België, dat is ook 
het symbool van de machten die uit 
konservatisme het federalisme en de 
nationale onafhankelijkheid be-
stnjden België, dat is kortom in onze 
geografische kontekst de vijand van 
het zelfbeschikkingsrecht der volke-

'HETBELAHCYAKUMBUHr 

« Maar het lijkt me een aberratie dat 
deze regio's een autonome uitvoeren
de instantie, een soort regenng, zou
den t)ekomen die kan bierusten op 
een andere politieke koalitie dan de 
nationale regenng Van dat ogenblik 
af IS de « contre-pouvoir » een werke
lijkheid geworden Hetzelfde euvel 
speelt natuurlijk met voor de provin
cies, die met zo machtig zijn en die 
met hun elf elkaar equilibreren Het 
grote euvel van de «contre-pouvoir» 
kan slechts voorkomen worden door 

de uitvoering van de regionale mater
ies toe te vertrouwen aan staatssekre-
tanssen, die tot de nationale regenng 
behoren 

Vermoedelijk zijn de geesten reeds te 
ver verwijderd van een oplossing die 
logisch en met te ingewikkeld zou zijn 
We leven nu eenmaal in het tijdperk 
van de « splitsers » en van de bureau-
kratische rompslomp want een zwa
re en dure inflatie van bestuurskaders 
zal de prijs zijn, die voor dat federaal 
gedoe betaald moet worden 

Als de twee volkeren in dit land 
samen willen blijven leven moeten ze 
het dwaas taalfanatisme in het hele 
land de rug toekeren en in alles prag
matisch te werk gaan Doet men dit 
met dan drijft het nationalistische 
egoïsme — want dat steekt er achter 
— naar de afscheiding i Qui vivra, ver-
ra i 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
« Zaak IS te weten of de fiskale auto
nomie ver gaat doorgedreven wor
den Niet alle Waalse politieke strek
kingen waren in het verleden gewon
nen voor een regionale fiskaliteit De 
vroegere PSC-voorzitter Nothomb en 
de huidige staatssekretaris voor Waal
se streekekonomie Gol hebben her
haaldelijk betoogd dat Wallonië via de 
eigen fiskaliteit zou benadeeld wor
den in vergelijking althans met het
geen de verdeelsleutel van de wet 
van 1 augustus 1944 op de voort)erei-

20 iSL V.V.B. m de 

0« h«n1anklngs en ainjdvftrgBCM 
nng 20 l u V V B vond orote 
wMrklank n de pers J ï ^ ê w n 

I f m B van deza (>roorBminadag op 
Wi 1 maa ook mei n hele Wadi i 
de Ooss er ove hei vefleden van 
de VV B mei loio B van de 1 mars 
op Brusse van w tned Martens en 
van Pau Oaels in 

in ^^aMjett jJ j j^ veracheen een 
lovflflniflWnJsondefdetrt« Rad 
ka^ Daals Hierull hel volgertde 
De jongste jaren had men de nd uk 

d A e VV 8 wal «regg«iakl was n 
ve^adennpen. slud edagofi mohes 

^ontefeniws i 
tanlieren debaia 

te Overheyl atèM een symboHsctie 
etad te iMuwen legen de honderd 
Wjfiigste verjaardag van Be<e4 
noemde Daels een uK r>g van het 
voortwoekerend un lansme en ean 
grartdioos atupM maar daarom nM 
minder gevanrljk «n verwerpeijk 
plan Hebben w| niet genoeg mal 
Mn Bruisai 7 
Aan Koning Boudew|n ten abtie 
vroeg d« voorz ner i,an de VV B 
ï lo n oed aan la wenden om tegen 

kn|gen het i 
mOTïet grondi 
a i t ^ l K t i woord la | 
OaeJi Het gaat tv 
d« er^iele hectaren | 
het mensa)i|k li 
van het menMnjk lewn De Vlam ng 
nwel i>ch cUlureei^aaal meliec 
tu*el kunnen u l ü ^ n binnen zi n 
• gen cunuurgeme^Pchap Vergeet 
niei dat de ve f r a r ^ g e«ft socHi» 

Een lezer stuurde ons een knipsel 
uit het VVB-tijdschnft «Door
braak», daarin geeft de redaktie 
een overzicht van perskommenta-
ren over 20 jaar Vlaamse Volks
beweging Tussen de geciteerde 
dag- en weekbladen is nergens 
ons weekblad te vinden Ten on
rechte want« WIJ » bracht op een 
dubbele bladzijde een ruinn over
zicht van 20 jaar VVB, een vraag
gesprek met voorzitter Paul 
Daels, een echo van het onlangs 
opgerichte Jongerenkontakt en 
de week na de viering twee foto's 
met korte kommentaar 

Laten wij aannemen, beste lezer, 
dat deze vergetelheid op een mis
verstand berust en met op kwaje 
wil van de twintigjarige VVB-vrien-
den 

dende gewestvorming voor het Waal
se gewest voorziet (Voor het lopen
de boekjaar 1977 bedraagt de ver
deelsleutel voor de globale regionale 
dotatie, 39,29 % voor Wallonië en 
9,36 % voor Brussel Volgens Gol zou 
geen enkele belasting in Wallonië 
39,29 % opbrengen De t)elasting op 
de fysische personen zou minder dan 
30 % bedragen van het nationaal ren
dement en de spaarquote van de 
Walen bij de openbare kredietinstel
lingen vertegenwoordigt minder dan 
35 % van het totaal, bijgevolg mag 
Wallonië de sleutel van 39,29 % met 
laten vallen 

Indien men die redenenng handhaaft 
om de fiskale bevoegdheid zo be
perkt mogelijk te houden en ruim aan 
te vullen via centrale dotaties, loopt er 
mets verkeerd met de regionalizenng 
en duikt het concept van de nationale 
solidanteit op, die toch in het verleden 
te veel in de nchting noord-zuid werd 
toegejsast» 

MIUiitMMMlMldMiaMIHlr 

® VRUENVMNK 

«Tegen de Baskische autonomisti-
sche bestrevingen b)estaat er met 
alleen tegenkanting bij wat er van de 
Franquistische beweging overblijft 

Ook bij de nieuwe politieke krachten 
in Spanje is de vijandigheid of het 
wantrouwen tegenover de Baskische 
natie veel verspreid Er zijn zowel link
se als rechtse centralisten in Spanje, 
en het is met eens zeker dat de Bas-
ken een beter lot beschoren zou zijn 
in een door kommumsten geleide 
Spaanse staat 

Er zijn volkeren die het nooit gemakke
lijk gehad hebtjen in hun geschiede
nis, en die op de weg naar de vnjheid 
door alle mogelijke en onmogelijke hin
derpalen worden tegengehouden — 
hinderpalen opgeworpen door de 
Kerk of door het Marxisme, door de 
linksen of door de rechtsen Er zijn 
naties die meer vijanden dan vnenden 
tellen, en die meer onkjegnp en haat 
ondervinden dan tegemoetkoming en 
vriendschap De Basken behoren tot 
die volkeren aan wie mets werd 
geschonken, en aan wie weinig werd 
gegund Op elk ogenblik moesten ze 
hun bestaan in de weegschaal wer
pen Voor de Vlamingen is dit een 
reden te meer om hun traditionele 
bielangstelling voor de Basken in 
stand te houden Met linkse of recht
se sympatieen heeft dit mets te ma
ken » 

DE FRANSTALIGE PERS 
Het ligt voor de hand dat onze franstailge kollega's hun schijnwer
pers bleven richten op het beraad voor de vorming van een nieuwe 
regering. Deze reakties lopen niet parallel. Voor de enen blijft de 
Volksunie de baarlijke duivel van het separatisme, voor de anderen 
is er met de VU wel land te bezeilen. Doorheen al dit proza dringt 
wel een zekere onrust door en zelfs vrees voor de toekomst van 
Brussel. Wat de Vlaamse onderhandelaars slechts kan stijven in hun 
radikaal verzet tegen verdere toegevingen. 
Ook de eerste Europese verkiezingen komen ter sprake. De frankofo-
nen mikken op één kiesdistrikt het tegenovergestelde van wat de 
Vlamingen wensen. Steeds opnieuw komen die unitaristische trekjes 
bij onze zuiderburen (sic) te voorschijn, wanneer Vlaanderen met 
een eigen gezicht en een eigen macht in eigen land én in Europa te 
voorschi jn wil treden. 

LA LIBIE BELEM 
«Hoe moeten de 24 Belgische 
mandatarissen gekozen worden 
op taalkundig vlak? Met één, 
twee, twee en half, drie of 24 dis-
trikten *? Vragen die des te meer 
verbazen daar de Belgische depu-
tees in princiep bij een Europese 
partij aangesloten zijn, on
geacht hun taalkundige of natio
nale hongheid Gezien de afme
tingen van ons land is het maar 
logisch dat het met één kiesdis-
tnkt vertegenwoordigd is Het wa

ren wenselijk moest deze kwestie 
vóór de vorming van een nieuwe 
regering geregeld worden Het 
ware spijtig moest een regering 
morgen over dit tema een navran
te verdeeldheid ten toon sprei
den » 

Le Rappel 
«Volgens sommigen zou men de 
onderhandelingen willen onente-
ren naar de autonomie Dat ver

wondert ons met Wanneer een 
groep als de VU uitgenodigd 
wordt, waarvan de antinationale 
drijverijen mondgemeen zijn, dan 
hoeft men over bepaalde VU-ma-
neuvers met verwonderd te zijn, 
maneuvers die aansturen op het 
uiteenvallen van de staat Boven
dien IS er in de CVP een strek
king, met de neiging, om allerlei 
redenen — de ene ideologisch, 
de andere elektoraal — het radi-
kaalste flamingantisme te dekken 
De aanwezigheid van de V U ver
sterkt en prikkelt deze strekking 
in haar stoutmoedigheid » 

Le Peuple 
«Onze huidige gesprekspartners, 
de CVP, de PSC, het FDF en de 
V U zijn vanzelfsprekend met 
plots door een mirakel partijgan
gers van onze opvattingen gewor
den Maar vermits ze ruim repre
sentatief zijn voor de drie gewes
ten schenken ze aan een even
tueel akkoord de brede en volkse 
instemming, die wenselijk is bij de 
hervorming van de staat Op so-

ciaal-ekonomisch vlak vullen deze 
politieke groepen elkaar aan Al
len zijn echter doordrongen van 
diverse stromingen Het zullen 
dus moeilijke gesprekpartners 
zijn, maar dan toch met helemaal 
doof voor onze opvattingen Een 
eerbaar kompromis behoort dus 
tot de mogelijkheden » 

amba 
«Het gevaar is met denkbeeldig 
dat de rechterzijde geneigd zou 
zijn, onder het mom van schijnba
re toegevingen in de nchting van 
een «formele» gewestvorming, 
haar eigen programma zou op-
dnngen tot op het peil van de cen
trale regenng 
Het vraagstuk van de « geregiona-
lizeerde matenes» beperkt zich 
met tot het opstellen van één lijst 
van «onderdanen», het is geen 
inventaris Het gaat veeleer om 
opties met als inzet de ekonomi
sche doktrines, met de mogelijk
heid voor de linkerzijde, een deel 
van haar programma in Wallonië 
te verwezenlijken, wat ze op het 

vlak van de centrale overheid niet 
kan doen » 

LE SOIR 
«Het IS zelfs met uitgesloten dat 
ZIJ (de V U en het FDF nvdr) een 
met te verwaarlozen rol van mo
derator kunnen vervullen in de 
diskussie tussen CVP en BSP 
Wie zegt er ons met dat de twee 
grote partijen het voordelig heb
ben gevonden, zichzelf goede be
middelaars te schenken toen ze 
het FDF en de VU aan de ronde 
tafel uitnodigden'?» 

LECOÜRRIERDEUBOÉSE 
«De bevolkingsgroepen die bui
ten het gewest Brussel wonen 
doch aardnjkskundig en ekono-
misch in de invloedssfeer van 
Brussel wonen, moeten afhangen 
van de ekonomische macht van 
Brussel en van deze van hun 
eigen gewest Een koordinatie 
van beide moet verzekerd zijn.» 
(Mare Cools, PL, in een Vrije Tri
bune). 
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BRUSSEL — Op het Martelarenplein zitten 
drie bekende Brusselse Vlamingen rond onze 
interviewtafel: Erik Van Lerberghe, kabinets
chef van de vice-goeverneur van Brabant, 
André Monteyne, verantwoordelijke voor de 
kulturele uitstraling van de Brusselse kultuur-
kommissie, en Ivo Goris van het Kontakt- en 
Kultuurcentrum die zorgt voor de koördinatie 
van Vlaamse manifestaties in het Brusselse. 
Ze hebben zopas een indrukwekkende reeks 
najaarsmanifestaties, onder de gemeenschap
pelijke noemer «Brusselement» aangekon
digd. ̂  
Van half juli tot begin oktober zal Brussel over
rompeld worden door niet minder dan 70 ver
scheiden kulturele manifestaties... 
Vijf jaar geleden startte « Mallemunt» met vier 
bescheiden zogenaamde folk-lunch-koncer-
ten... Weldra zal de hoofdstad in alle uithoe
ken een podium zijn voor muziekspektakels, 
teaterfeesten, voor het «sierkus radeis», het 
atlasorgel, de konservatoriummuzikanten van 
«het ware genot», het festival van Vlaande
ren, en nog veel meer... 
De Brusselse Vlamingen laten de politieke 
strubbelingen duidelijk niet aan hun hart 
komen: zij nemen alle voorzorgen voor een 
malle zomer. 

Er zal duchtig gefeest worden : 100 jaar KVS, 
150 jaar Muziekkonservatorium (en 10 jaar 
Nederlandse afdeling), 10 jaar festival van 
Vlaanderen in Brussel, 5 jaar Kultuurkommis-
sie CNCC), een kongres van enkele duizenden 
bibliotekarissen... 
De Vlamingen in de hoofdstad zijn, ondanks 
alles, duidelijk in hun element: Brusselement! 

BRUSSELEMENT, 
'Brusselement» heeft onmisken
baar te maken met de bekommer
nis om de Vlaamse aanwezigheid 
in elke wijk van de hoofdstad 
hoorbaar en zichtbaar te maken. 
De Brusselse Vlamingen zullen 
massaal op straat komen; niet 
achter spandoeken, maar voor 
een origineel wekenlang festival 
dat bovendien kultuursnoepers 
meer dan in verleiding brengt om 
tempels te verlaten en het ware 
genot te zoeken in tenten waar 
jan-en-alleman over de vloer kan 
en mag komen... 
Erik Van Lerberghe: «Met Brus
selement willen we de Vlaamse 
aanwezigheid in Brussel op een 
originele wijze voor het voetlicht 
brengen. Onze grootste zorg dit 
jaar is vast en zeker de koördina
tie van de initiatieven. Verschillen
de organizaties en instellingen 
hebben reden om een jarenlange 
werking te vieren. En ook de plaat
selijke verenigingen in de negen
tien gemeenten hebben 'n initia
tiefrijk programma samengesteld. 
Koördinator Ivo Goris heeft de 
kultuurproducenten bij mekaar 
gebracht Het gevolg van een vrij
wel eensgezind entoesiast samen
spel wordt één groots volksfes
tijn in de zomer én in het najaar. 
Mallemunt was reeds een uiter
mate positieve ervaring. Het is 
niet uitgesloten dat dit jaar een 
nederlandstalig teaterfestival in 
Brussel een première-uitvoering 
kent die jarenlang een groeiend 
sukses tegemoetgaat» 
Ivo Goris. «Het teaterfestival is 
inderdaad dit keer onze meest 
belangwekkende nieuwigheid. 
Brussel kent tot nog toe geen tea
terfestival. We zullen daarom de 
laatste aflevering van het volksge-

liefde muziekfestijn «Mallemunt» 
dit jaar organizeren op de Arduin-
kaai, nabij de KVS-schouwburg. 
Zo zullen onze mensen vanzelf 
van Mallemunt overlopen naar 
het teaterfestival dat na de vakan
tie zal uitlopen tot 16 oktober. De 
zomerse vakantiemaanden wor
den dus gevuld met Mallemuntmu-
ziek. En in het najaar zullen alle 
Vlaamse teatergezelschapfjen 
(KVS, Beurs, Workshop, Brussels 
Kamer Toneel en andere), het eer
ste teaterfestival verzorgen.» 

HAPPENING 

Erik Van Lerberghe: «Onze 
grote bekommernis is dit keer 
alleszins een zeer uitgebreid pu
bliek voor onze initiatieven te win
nen. Door openbare straatmani
festaties op touw te zetten be
trachten we een demokratizering 
van de Nederlandse kuituur in het 
Brusselse. Het wordt tevens een 
merkwaardige promotiekampag-
ne voor het teater.» 
Ivo Goris: «De volkse dimensie 
die we aan ons festivalgebeuren 
willen geven valt inderdaad niet 
te miskennen. Wat dat betreft is 
er een gelijklopende beleidsvizie 
bij de kultuurkommissie voor 
Brussel en het Kontakt- en Kul
tuurcentrum. We verwachten 
echt zeer veel van bij voorbeeld 
de open-teaterdag op 18 septem
ber, een andere grote happening 
op 25 september, en 1 oktober, 
de werelddag van de muziek.» 

— Er is het Paleis voor Schone 
Kunsten... Daar zijn de Brusselse 
Vlamingen blijkbaar niet welkom. 
Wordt dit paleis voortaan zorgvul
dig gemeden ? 

Erik Van Lertjerghe: «Van het 
podium van het PVSK moeten wij 
blijvend gebruik maken. Maar, dit 
paleis heeft duidelijk een specifie
ke funktie: manifestaties van in
ternationaal niveau voor het voet
licht brengen. We mogen die in
stelling dus geenszins afschrijven, 
maar het merendeel van onze 
Vlaamse manifestaties in Brussel 
kunnen we best elders laten 
plaatsvinden.» 

André Monteyne: «Het Brussel
se PVSK moet volgens mij gere
serveerd worden voor manifesta
ties die een hoog professioneel 
niveau vertonen en nationale, 
maar vooral internationale allures 
hebben. 
Dat betekent dat in het PVSK 
geenszins thuishoren: het Brus
sels Kamertoneel, kleinkunst. Ont
dek de Wereld, de Rideaux de 
Bruxelles, om maar deze enkele 
voorbeelden te vernoemen...» 

— Minister Ricka De Backer van 
Nederiandse Kuituur heeft noch
tans reeds meer dan één keer de 
Brusselse Vlamingen aange
maand om dit paleis te tjezoeken. 
Om een soort aanwezigheidspoli-
tiek te voeren... 

André Monteyne:« Waarom zou
den we in Brussel niet naar het 
PVSK of naar de Muntschouw
burg gaan ? Waarom zouden we 
die instellingen mijden als de pest, 
terwijl sommige opvoeringen al
daar onze sterke interesse genie
ten? 
Maar wél wil ik hier duidelijk stel
len dat de Brusselse Vlamingen 
geenszins het voetvolk moeten le
veren om deze kulturele tempels 
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of fief zomerse sierkus teater 
rechtop te houden... Deze instel
lingen lokken een gering en een 
ietwat zogenaamd selekt publiek. 
Men moet ons nu niet komen zeg
gen dat we «omwille van de 
Vlaamse aanwezigheid» massaal 
het PVSK moeten bezoeken. Het 
PVSK is dus goed voor een bij
zonder soort selekte kulturele ma
nifestaties, zoals een Koningin Eli-
sabeth-wedstrijd, om maar iets te 
vernoemen. 

Hoewel de Brusselse Vlamingen 
nooit massaal dit paleis zullen 
betreden is het voor ons uiter
aard een uitgemaakte zaak dat 
dergelijke instelling paritair moet 
beheerd worden, en dat de op
splitsing in twee autonome vleu
gels niet mag geweigerd wor
den.» 

Ivo Goris:« Er is ook nog de drem
pelvrees bij veel Vlamingen omwil
le van het onthaal in de Munt en 
het PVSK. Het is niet onze fout 
dat wij ons daar als Vlamingen 
niet thuisvoelen.» 

K R U I D T U I N 

Intussen hebben de Vlamingen in 
Brussel geen eigen kultureel cen
trum. .. 

André Monteyne: «Inderdaad, 
dat vind ik zeer jammer. Men 
heeft de Brusselse Vlamingen al 
te veel en ai te lang naar manifes
taties en instellingen gelokt met 
de drogreden dat ze er moeten 
heengaan « omdat het hun Vlaam
se plicht is.» Dat moet nu gedaan 
zijn. Dat betekent ook dat onze 
Vlaamse gemeenschap — goed 
voor een belangrijke stad in 
Vlaanderen — een kultuurcen-
trum verdient...» 

Erik Van Lerberghe: « Er was het 
voorstel om de «Ancienne Belgi-
que» in het centrum van de stad 
om te bouwen tot 'n Nederlands
talig kultureel centrum. Dat pro-
jekt dreigt in het water te vallen. 
We moeten evenwel de moed 
niet opgeven. Er zijn momenteel 
twee nieuwe mogelijkheden.» 
(Nvdr: weldra komt de Kruidtuin 
in Laken vrijj 

André Monteyne: «Een weten
schappelijke studie heeft nu on
dubbelzinnig uitgemaakt dat de 
faktor «omgeving» een grote rol 
speelt in de verfransing van Vla
mingen die naar Brussel komen 
wonen. Welnu, juist daarom moet 
de sociaal-kulturele infrastruktuur 

voor de Vlamingen in de hoofd
stad ingrijpend uitgebreid wor
den. 

Een kultureel centrum is ten volle 
verantwoord, aangezien dergelij
ke instelling een publiek van om 
en bij het half miljoen Vlamingen 
kan bereiken!» 

Ivo Gons: «Intussen doen wij 
ons best om de Vlamingen te 
Brussel niet in de kou te laten 
staan. En onze initiatieven kennen 
veel bijval. De Beursschouwburg 
barst uit zijn voegen... Meer dan 
de helft van de mensen die er 
over de vloer komen, zijn afkom
stig van de Brusselse perifene. 
De opnchting van centra als Dil-
beek en Strombeek-Bever trekt 
het kultuurminnend publiek enigs
zins uit Brussel weg...» 

GASTVRIJ 

«Brusselement - wil duidelijk die 
evolutie tegengaan. Het grootse 
zomers polyvalent festival werd 
door André Monteyne op een 
perskonferentie in vier talen aan
gekondigd. .. 

André Monteyne: «Dat was ze
ker niet zomaar toevallig. Wij 
organizeren manifestaties voor 
de Vlamingen uit Brussel en om
streken, ook voor de Vlaamse 
pendelaars, maar we schuwen 
geenszins kontakten met vreem
delingen die in Brussel leven en 
werken, of die er op bezoek zijn. 
Men kan bezwaarlijk loochenen 
dat Brussel een internationale 
stad is : er heeft zich een kolonie 
van tienduizenden mensen ge
vormd. Welnu, wij lijden niet van 
een Anglofobie, zoals dat bij de 
franstaligen momenteel blijkbaar 
wel het geval is. 

Vreemdelingen die interesse ver
tonen voor onze kulturele mani
festaties zullen we gastvrij ont
vangen, en we zullen er ons zelfs 
voor inspannen om in de vreem
de kolonies de initiatieven van de 
Brusselse Vlamingen bekend te 
maken.» 

Er is dus weldra « Brusselement». 
Het grootse Vlaamse festijn in de 
hoofdstad werd aangekondigd In 
aanwezigheid van de vice-goever-
neur van Brabant, de heer Cap-
puyns... 

Erik Van Lerberghe. «Inderdaad, 
de vice-goeverneur wou door zijn 
aanwezigheid beklemtonen dat 
het projekt Brusselement zijn vol
le steun geniet. Met boeiende 
Vlaamse initiatieven moet het 
stadscentrum nieuw leven inge
blazen worden.» 

A T L A S O R G E L 

Hoe kan je het uiteindelijk klaar
spelen om niet minder dan 70 
manifestaties die op enkele we
ken tijds plaatsgrijpen, te koördi-
neren ? 

tekarissen uit 108 landen is voor 
ons een unieke gelegenheid om 
onze Nederlandse kuituur in de 
hoofdstad in de schijnwerper te 
brengen. 

We hebben een gemeenschappe
lijke noemer gezocht die boven
dien bewust speels en taalkundig 
neutraal is gehouden : « Brussele
ment». Laat de anderstaligen 
maar een vreemd accent leggen, 
zij zullen alleszins van dichtbij 
onze kulturele voltreffers zien.» 
En die zijn... ? 

Ivo Goris: «Geloof me vrij, er is 
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BRUSSEL 

Ivo Goris: « De inventaris van de 
zomerse en najaarsaktiviteiten in 
Brussel leek ons enorm uitge
breid. Vandaar dat we spoedig 
met verschillende « kultuurprodu-
centen» afspraken om samen te 
werken, en te trachten de ver
schillende soorten initiatieven op 
mekaar te laten inspelen. 

Het is onze grote betrachting 
(van de dienst kulturele promotie) 
om de samenwerking tussen ver
enigingen en instellingen daad
werkelijk te bevorderen. 

Verschillende feestvieringen 
(KVS, konservatorium, festival 
van Vlaanderen...) plus het inter
nationaal kongres van 3.500 biblio-

teveel om in één adem op te noe
men. 

Ik geef zomaar enkele voorbeel
den : het ambulant « Wagenspel» 
op allerlei pleinen in de stad, het 
sierkus radeis, een teatervorm 
die veel weg heeft van de Com
media deil'arte, een straatorkest 
dat klassieke muziek brengt (Het 
Ware Genot), allerlei muziek- en 
teatermanif estaties... 

En er is het Atlasorgel, een soort 
grote walvis van 8,5 meter lang 
en 4 meter hoog. Het publiek op 
straat — voetgangers en auto's 
— zal dit orgel bespelen door 
over de gummislangen te lopen 
of te rijden. Het is een belangrijk 
speels element van «Brussele

ment »: een vizueel en akoestisch 
speeltuig dat de Vlaamse manifes
taties in alle wijken van Brussel 
zal vergezellen.» 

Sommigen zien nu reeds in dat 
Atlasorgel een «Vlaams mon
ster dat de verstikkende stad 
doet wankelen »... ? 

Ivo Goris: «Dat is wel niet onze 
bedoeling. Wél is het een van de 
vele manieren om overal in Brus
sel de volksmens te bereiken, om 
zijn aandacht te vragen voor het 
Vlaamse kultureel gebeuren dat 
in de komende maanden echt 
overrompelend zal zijn. 

Wij zijn er nu reeds van overtuigd 
dat wijk- en buurtkomitees onder 
meer hierdoor een stevige stimu
lans zullen krijgen. 

Wijzelf zorgen voor promotie van 
de manifestaties, voor logistiek en 
technische diensten. 

We verwachten echt veel weer
klank van het teaterfestival, dat 
wellicht spoedig internationale al
lures kan aannemen. 

Erik Van Lerberghe: « Het is niet 
omdat wij op straat komen dat 
wij geen hoogwaardige kulturele 
manifestaties zouden brengen. 

Maar we nemen wel enigszins 
afstand van de klassieke kuituur-
tempels. » 

André Monteyne: «De wereld
dag van de muziek van de Unes
co, zal in Brussel een Vlaams ini
tiatief zijn... Nu reeds zien we dat 
de Franstaligen ons trachten te 
imiteren. Er werd een soort «féte 
de Wallonië» aangekondigd op 
24 september, en uitgerekend op 
het Muntplein...» 

Brusselement wordt eên histori
sche gebeurtenis. 

(hugo de schuyteneer) 

ANIMATIEPROJEKTEN 
De komponenten van « Brussele
ment» z i j n ' voora l : 100 jaar 
K.V.S., het festival van Vlaande
ren, Mallemunt, het tienjarig be
staan van de nederlandstalige af
deling van het muzlekkonserva-
torium en de plaatselijke anima
ties. 

De K.V.S. was onmiddellijk bereid 
niet alle zichzelf te vieren. Maar 
naar aanleiding van dit eeuwfeest 
wil zij een teatergebeuren bren
gen, waarbij de gehele teaterwe-
reld en brede bevolkingslagen 
worden betrokken. 
Het IS ook de eerste keer, naar 
aanleiding van het 100-jang be
staan van de K.V.S. dat het as-
pekt «teater » in de nederlandstali
ge zomeranimatie komt opdagen. 
Dit is een nieuw gegeven. 
Enkele voorbeelden: 
— K.V.S.-akteurs brengen een 
reeks teaterinitiaties in de neder
landstalige Brusselse scholen; 
— De K.V.S. en de Centrale voor 
het Brussels Amateurstoneel 
brengen een middeleeuws wagen

spel op de Arduinkaai, op jaar
markten en volksfeesten rond 
Brussel. 
— Er komt een eigentijds teater
festival, het Kaaiteater. Dit festi
val vertoont dit jaar nog beschei
den, maar toch reeds internationa
le allures. 

Mallemunt, waarvan gezegd 
wordt dat het sinds vijf jaar Brus
sel een bruisende zomer bezorg
de, brengt ook dit jaar een staal
kaart van de beste eigentijdse 
internationale en nationale «lich
te» muziek. 

Mallemunt heeft wel twee nieuwe 
specifieke animatieprojekten: 
1. Het Cirkus Radeis, een vrije 
produktie in Italiaanse marktstijl, 
trekt naar markten en volksfees
ten. 
2. Een «Atlasorgel« zal als vi
zueel en auditief signaal en her
kenningsteken op het Muntplein 
worden gelanceerd, Brussel ver
der rondtrekken en als een bindte-
ken fungeren tussen alle Brussel
se openluchtmanifestaties. 

Drie Brusselement-voortrekkers. Ivo Gons (Kontakt- en Kultuurcentrum), André Monteyne (kultuurkommis-
sie) en Erik Van Lerberghe (kabinetschef van vice-goeverneur Cappuyns). 
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TENT(M)NSTKLUN« 

Grafiek 
in Kunstforum 
Een van de meest aangename, vooruitstrevende galerijen die wij 
onlangs bezochten is Kunstforum te Schelderode, een goeie tien kilo
meter ten zuiden van Gent In deze van architektuur moderne en 
even praktische als aantrekkelijke galerij komen geregeld zowel 
erkende coryfeeën als met zorg geselekteerde jonge talenten aan 
bod. Het realistische management van de heer A van Wiemeersch 
zorgt trouwens voor een rationeel evenwicht tussen experimentele 
avant-garde en commercialiteit, wat uiteindelijk iedereen — de gale
rij, de exposanten en het publiek — ten goede komt Daarnaast publi
ceert de galerij elke maand, op 16 bladzijden een boeiend geïllus
treerd magazine, dat een « bulletin met internationale informatie over 
beeldende kunst en design » wil zijn en daar ook met bewonderens
waardige volhoudendheid in slaagt (de wat eigengereide gerichtheid 
Is daarbij niet meer dan logisch). 

Tot 30 mei nog expKDseert in 
Kunstforum de in 1924 te Parijs 
geboren schilder RE Gillet een 
reeks grote, sarkastische, bijna 
uitdagende schilderijen Pikturaal 
en technisch zitten ze best in 
elkaar met een voortreffelijke be
heersing van de 2-dimensionale 
ruimte Jammer genoeg zijn de 
affiniteiten wat te zeer aanwijs
baar Goya, Daumier, Ensor, 
Munch, Soutine, dichter bij ons 
Francis Bacon zelfs Uiteraard 
een indrukwekkende reeks voor
beelden in eenzelfde traditie, 
maar Gillet raakt er nét met on
deruit en dat laat ons toch wel 
behoorlijk wat voorbehoud ma
ken Tegelijk, exposerend Cin de 
achterhoek) of in permanentie 
biedt Kunstforum zijn publiek ook 
een erg fijne kollektie grafiek 
een medium met een prettig de-
mokratisch prijs-allure, maar ook 

een flinke boel reserves, dus be
slist interessant om er even op in 
te gaan 

Pictures forthe poor 
«Prenten voor de armen», een 
eufemisme voor wie weet dat 
een goede ets of lito van een 
bekend kunstenaar nog altijd bo
ven de 10 000 gaat Cin de openba
re verkoop doorgaans minder, 
maar postuum vaak heel wat 
meer) Ets, litografie en screen 
(zeefdruk) zijn — vandaag de 
dag tenminste — de meest ge
bruikelijke vormen van grafische 
(artistiek-autentieke) reproduktie 
De eerste is een zuiver artistiek 
medium, de tweede al veel min
der (rond de eeuwwisseling was 
de steendruk een banale, daarom 
geenszins te onderschatten tech
niek), terwijl de screen of sengra-
fie mets meer dan een in aantal 

Karel Appel, figuur uit Seven summerDays( l i to) 

beperkte vorm van drukkunst is 
Hierbij moeten we dan nog op
merken dat er een vorm van foto-
litografie bestaat die in feite wei
nig meer is dan offset (vlakdruk), 
een kwasi industneel toepasbaar 
procédé Dit alles wil met zeggen 
dat WIJ de serigrafische technie
ken verwerpen, maar wel dat wij 
aandacht vragen voor de kwanti
teit van de kreatieve inbreng van 
de kunstenaar (de uiteindelijke ar

tistieke én financiële waarde van 
de prent) Overigens (om maar 
een retro-aktueel voorbeeld te 
noemen) Rubens liet een groot 
aantal van zijn werken door gra
veerders (de «sculpsit» vermel
ding) ten behoeve van de moge
lijkheden van de burgerij verme
nigvuldigen, wat noch voor hem 
noch voor de burgenj slecht beke
ken was Ook nu staan wij achter 
dit pnncipe, wat evenwel met 

De uitdaging van Roger Garaudy 
De Franse politieke denker en wijsgeer Roger Garaudy is vooral 
gekend als bruggenbouwer tussen het marxisme en het knstendom 
Omdat hij zich niet onderwierp aan de kommunistische leerstel
lingen, werd hij uit het partijbestuur gestoten Sinds 1972 is hij In 
knsteh|k-politieke kringen die aanleunen bij het socialisme (dus met 
de CVP), met boeken als L'Alternative (1972), Parole d'homme (1975) 
en Le Projet esperance (1976) weer sterk op de voorgrond gekomen 
Garaudy's socialisme is helemaal met te vereenzelvigen met het mar
xistische model van de klassenstrijd en de loutere socialisering van 
de produktiemiddelen Doet hij dan water in zijn wijn' ' Is het mis
schien gemakkelijker om met Garaudy's humanistisch socialisme 
een vergelijk te treffen dan met hef officiële kommunisme' Kan het 
misschien verzoend worden met het westerse liberale model, dat 
meer de nadruk legt op de eigen werkzaamheid van elke burger 
afzonderlijk, op de onderlinge wedijver en op een bepaalde geest 
van wijsgerige verdraagzaamheid ? Niets is minder waar 

Met zijn boek Pour un Dialogue 
des civilisations (1977) plaatst 
Garaudy de morele en ekonomi-
sche krisis van het Westen in 
het brede raam van de wereld-
kulturen hij 2;egt dat onze be
schaving vastgelopen is en hij 
tracht het schip vlot te krijgen 
door onze blik te openen op 
andere kuituren en samenlevin
gen die het Westen sinds 
eeuwen nog steeds tracht te 
overheersen of in haar ekono-
misch stelsel te dwingen Garau
dy hecht aan de westerse kui
tuur een zeer betrekkelijke waar
de Dat blijkt al uit de ondertitel 
•L'Occident est un accident» 
Een leuke woordspeling zult U 
zeggen Meer dan een derde 
van het boek verhaalt de volke
renmoorden die het westerse 
kolonialisme en kapitalisme op 
zijn geweten heeft de uitmoord
ing van de inheemse bevolking 
m Noord- en Zuid-Amerika de 
slavenhandel en de koloniale uit
buiting, die tot op onze dagen 
voortduurt Het is hoegenaamd 
geen fraai beeld van onze mo
derne geschiedenis, m het beste 

geval een droevige keerzijde 
van de medalje Aan de hand 
van konkrete geschiedkundige 
feiten uit Centraal-Afnka en La-
tijns-Amerika toont Garaudy 
aan hoe de westerse overheer
sers sinds de «renaissance » tot 
in de jongste tijden (Vietnam) 

niet enkel hele volkeren maar 
ook hun kuituur en samenle
vingsvormen waaruit wij zeer 
veel konden leren, stelselmatig 
uitroeiden Vandaar zijn stelling 
dat het Westen de onderontwik
keling in de zogenaamde ontwik
kelingslanden heeft binnenge
bracht bij voorbeeld door zoals 
in Afnka, de veelzijdige land-
bouwkultuur te vervangen door 
eenzijdige kuituren als die van 
rubber cacao of door hun eko-
nomie uitsluitend af te stemmen 
op de winning van koper of 
petroleum Daardoor werd het 
bestaande soms eeuwenoude 

ekonomisch-maatschappelijke 
systeem ontwricht en werden 
de onderworpen volkeren afhan
kelijk van de uitbuiters 
Terwijl ik die bladzijden las, 
dacht ik herhaaldelijk aan Vlaan
deren dat sinds het ekonomi-
sche en kulturele verval dat 
ingezet werd met de val van Ant
werpen op het einde van de 
XVIe eeuw onder de voet gelo
pen werd en tot diep in de XXe 
eeuw door vreemde geldmach
ten werd leeggezogen Verge
ten we echter niet dat ook wij, in 
de gouden tijd mee de slaven
handel organiseerden de sche
pen, die de zwarte slaven gin
gen ophalen aan de Afrikaanse 
westkust vertrokken uit Antwer
pen Ook in Belgisch-Kongo 
waren we de medeplichtigen 
van het Belgische establish
ment men leze er maar Jef 
Geeraerts op na Geregeld stipt 
Garaudy verontwaardigd aan 
dat onze schoolboeken die zwar
te bladzijden uit de westerse 
geschiedenis doodzwijgen 
Nu IS het helemaal met de be
doeling van de schnjver om de 
Westersen met hun gezicht in 

hun eigen drek te duwen Hij wil 
enkel laten zien wat 'n ravage 
het histonsch gegroeide kapita
lisme met zijn individualistisch-
matenalistische morele onder
grond, in de wereld heeft aange
richt en hoe ditzelfde stelsel 
geleid heeft tot de knsis waarin 
het geindustnaliseerde westen 
zich thans bevindt Die knsis ziet 
Garaudy in de eerste plaats als 
een globaal kultureel verval, dat 
de grondslagen van onze 
samenleving aantast 
Tegenover dat verval stelt hij na 
in vogelvlucht de grote kuituren 
en wereldbeschouwingen uit het 
Verre en Nabije Oosten en uit 
Centraal-Afnka te hebben over
vlogen enkele modellen van op
lossingen voor die bepaalde vol
keren nastreven en van wie wij 
kunnen leren onder meer van 
Tanzanie en van president Ny-
erere van Gandhi van het Chi
na van de kulturele revolutie 
van de socialistische knstenen 
in Zuid-Amerika van het opvoed
kundig model van Paolo Freire 
Dat zijn in Garaudy s ogen so
cialistische «alternatieven» De 
grote vragen die Garaudy tel
kens bekommeren zijn hoe de 
eenheid herstellen tussen de 
mens en de natuur tussen de 
mens en de gemeenschap tus
sen de mens en God Daarbij 
gaat hij telkens uit van de kon
krete toestand van de volkeren, 
hij hoedt zich voor elk dogmatis
me Elke politieke oplossing ver
bindt hij met het geloof in de 
gemeenschap in de scheppings
kracht van de mensen en in de 
mogelijkheid van het geluk 

Eugene Van Itterbeek 
Lit Roger GARAUDY Pour un 
dialogue des civilisations Parijs 
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inhoudt dat elke «pnnt» (zelfs 
ondertekend) als waarachtig, oor
spronkelijk en waardevol moet 
aanvaard worden Bij aanschaf 
lette men vooral op de onderteke
ning (die nooit meegedrukt mag 
zijn) en de nummenng (het num
mer in de reeks is met zo belang
rijk, wel reeksaantal maximaal 20 
voor een ets, 90 voor een litho, 
onbeperkt voor de screen) De 
zogezegde «epreuve d'artiste» 
wordt liefst vermeden, omdat hij 
geen enkele garantie van aantal 
biedt en in feite slechts een 
«proefdruk» is bij het begin of 
het einde van de definitieve 
reeks Werken die niet genum
merd of buiten de drukspiegel 
ondertekend zijn zijn veelal uit 
boekwerken gescheurde en inge
lijste illustraties, dus te mijden 

Eigentijds en mooi 

Tot de g r c i k die Kunstforum 
onlangs verwierf behoren o a en
kele zeldzame etsen en een in 
kleuren uitgevoerde houtsnede 
van het Deense Cobra-lid Asger 
Jorn, zeer overtuigende werken 
in zuivere action-stijl, waarbij de 
plastische Lyriek uitstekend tot 
zijn recht komt Al even mooi zijn 
de lito's en etsen van Alechins-
ky, Baj en Folon (al vinden wij het 
werk van deze laatste wat te illus
tratief om naast de beide andere 
meesters lang stand te houden) 

Het album «Seven summer 
days » dat Karel Appel op de jong
ste kunstbeurs van Amsterdam 
voorstelde, valt een weinig tegen, 
ondanks het feit dat het hier om 
een technisch bravoure-stukje 
gaat 14 vrij grote (73 x 60 cm 
beeldformaat) zeefdrukken, op 
350 grams geschept papier, met 
de hand gedrukt (dat toch nog 
weO in gemiddeld liefst 17 kleu
ren Grafiek ligt Appel nu een
maal minder Dit explosieve talent 
heeft de weidsheid van het grote 
doek en de materie van de verf 
nodig om volledig tot ontplooiing 
te kunnen komen Op papier mist 
de in Parijs wonende Amsterdam
mer nu eenmaal ziin «leefruimte» 

Des te prachtiger zijn de 15 veel
kleurige lito's van de Chinese 
ook in Parijs werkende schilder 
Zao Wou-Ki (99 afdrukken per 
prent) Zao Wou-Ki werd in 1921 
te Peking geboren, maar vertoeft 
reeds sedert 1948 in het westen 

Sinds 1953 werkt hij uitsluitend 
nog abstrakt waarbij hij erin 
slaagt een syntese te maken van 
de oosterse vormentaal (met veel 
kalligrafische verwijzingen) en 
een Europees pikturaal besef 
(met een sterke, vaak kontraste
rende kompositie van kleurvak-
ken en genuanceerde onderto
nen) Ook vakkundig zijn deze li
fe's erg fraai werk, soms even te 
estetizerend, maar globaal ge
zien toch wel tot het mooiste 
behorend van wat wij recentelijk 
in dit genre onder ogen kregen 

Kunstforum ligt in een mooie, lan
delijke streek, met ver van u 
juist een ideaal weekeind-uitstap
je Doen dus 

^ 

Kunstforum, Schelderode. 

Kunstecho's, 12 maal per jaar, 
jaarabonnement 212 frank, Bis-

- ^ domkaai 7, 9000 Gent 
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Voor de 

eerl i jke vinder 
Van alle grote (of dikke) avontu
renromans die we de jongste tijd 
gelezen hebben, is « Voor de eer
lijke vinder» van Irwin Shaw (au
teur van De jonge Leeuwen, Wit
te Zwanen zwarte Zwanen, God 
was hier en Souvenir van een 
zomer) ons het best meegevallen. 
Doorgaans geloven we niet wat 
de uitgevers op de binnenflaps of 
de rugzijde van de omslag laten 
drukken. Veelal is dit proza veel 
te zwaar gehipotekeerd door de 
reklame, door overdrijvingen en 
superlatieven. Dat is met dit Irwin 
Shaw-boek absoluut niet het ge
val. We beamen dan ook volmon
dig het citaat uit de recensie van 
« The Times »: « Het verhaal, licht
voetig als sprankelende champag
ne van twee verrukkelijke hel
den » of in « Publisher's Weekly »: 
«Het amusantste stel boeven 
sinds «The Sting». 
Het verhaal is anders «eenvou
dig »: de aan lager wal geraakte 
stotteraar Grimes valt 100.000 
dollar in de schoot De gentle-
man-oplichter Miles Fabian is van 
mening, dat hij evengoed als Dou
glas Grimes van die uit de hemel 
gevallen schat mag genieten en 
denkt op een gemakkelijke ma
nier Douglas van die vracht te ont
lasten. Maar het is veel moeilijker 
dan Fabian dacht, bij zoverre dat 
hij verplicht is een kompromis 
met Douglas te sluiten «om sa
men in de zakten te gaan». Dan 
gaat deze «briljante menselijke 
komedie» (Washington Post»), 
pas voorgoed van start Het 
wordt een echte, opwindende ka-
leidoskoop waarvan de lezer 
evenveel snoept als Shaws' ro
manhelden. 

We hebben deze schitterende en 
pittige schelmenroman bijna in 
één trek uitgelezen. 
287 biz. Oorspronkelijke titel 
« Nightwork » (Nachtwerk) - Wie-
denfeld and Nicholson, Londen. 
Nederlandse vertaling J.C. Pas
man. Omslag P.C. Van den Bus
ken. Uitgeverij Elsevier Sequoia 
Amsterdam/Brussel. 

ven omtrent de grote sociale 
invloed die ze toen op de jeugd 
hebben gehad over de muzikale 
vernieuwing die ondermeer het 
nummer «Yesterday» en het top-
album «Sargent Pepper» op
brachten, en het fenomeen « Beat-
lemania» zelf. Door vooral de 
covers van Paul McCartney en 
Wings zijn bepaalde nummers in 
de belangstelling gebleven, op 
aanvraag terug uitgegeven, en Of)-
nieuw op de hitlijsten verschenen. 

Toen een paar maand terug de 
problemen werden opgelost tus
sen het echtpaar Lennon, waar 
Yoko Ono zelf een belangrijke rol 
in speelde, en manager Klein die 
de zakelijke belangen van het 
viertal tot nog toe behartigde, kon 
weer worden gewerkt Met als 

achtergrond 17.000 gillende jon
geren leken de opnamen van de 
twee Hollywood Bowl-shows aan 
producer George Martin het bes
te om weer uit te brengen. Uit de 
22 liedjes werden de 13 meest 
bruikbare uitgekozen, op 24-track 
hermixt en aan het viertal ten 
gehore gebracht Ringo en Geor
ge leken niet zo entoesiast en de 
anders zeer kritische Lennon 
draaide bij. Kortom, het is een 
rockende plaat geworden die alle 
vroeger uitgebrachte «witte» pi-
raatelfsees doet vergeten en een 
prachtig iiedjesoverzicht geeft 
van die drie eerste suksesvolle 
jaren, toen ze zonder vooroorde
len het nog echt met elkaar meen
den. .. 

Sergius 

Johan Verminnen en 
ROCKEND CHANSON 

Zowel voor onze Johan Vermin
nen als 's werelds meest populai
re pof)groep «de Beatles» was 
het zowat tijd om ook op de plaat 
een aantal nummers te zetten die 
tijdens koncerten werden verwe
zenlijkt Na vier elpees, een hit-
schijf en een handjevol singels 
mag deze verzameling «levend 
op de planken » er zeker bij. Voor 
zij die zowat twee maand terug 
op die bewuste donderdagavond 
in de Schaarbeekse omstreden 
Workshop aanwezig waren zal 
deze plaat een prachtherinnering 
zijn. Een plezierig programma: 
even terugblikkend op de periode 
samen met Raymond van het 
Groenewoud om dan even nostal
gisch een eerste lief en « Brussel» 
te herdenken. Even op bluesy 
Engelse toer met een «under
ground» getinte tekst van Ber-
thold Brecht getoonzet als Alaba-
ma-song, een knip)oog naar de 
grote Louis Prima incluis. Bewon
dering voor Ramses Shaffy en 
«Shaffy» is een overtuigend ju
weeltje met een Johan op zijn 
best en even later hard-swingend 
populair doen met «Kom Jeani-

ne». Een van zijn allermooiste 
nummers blijft het geflopte singel-
nummer «Ze zingt van nana» en 
de toevallige samenwerking met 
broer Bert leverde eveneens een 
chanson van hoog gehalte op. 

Het« Frederik » van Claude Léveil-
lé die erg aan een Brelkompozitie 
doet denken vertaalde Johan ook 
op de planken met enkel akoesti
sche piano van Koen tot een 
prachtig luisterlied. Voor hen die 
nog nooit iets van Johan aandurf
den ongetwijfeld een must die 
afgerond met « Daar gaat ze » en 
het eveneens denderend «Gita
ren op krediet» zijn geld over
waard is I (Biram 6450-920) 

. YESTERDAY » TERUG 

De «faboulous four» ofte Beatles 
zijn ondanks de vele opkomende 
én vallende sterren en trends 
nooit echt vergeten geweest Hun 
soloprojekten na de grote split in 
'70 en « Let it be » hebben behalve 
singelhits en enkele steengoede 
elpees nooit naam en faam kun
nen verwezenlijken dat het viertal 
samen halfweg de zestigerjaren 
kende. Er is voldoende geschre-

De heilige koeien van prof. Pen 
Prof Pen is een bekend man. Hij 
is niet alleen een uitstekend Ne
derlands vak-ekonoom, maar« 
daarenboven heeft hij een vaardi
ge pen. En wat die kombinatie zo 
belangrijk maakt is de zeldzaam
heid dat zijn geschriften over eko-
nomie door iedereen kunnen gele
zen en verstaan worden. 
Maar er is méér! Hij heeft zich
zelf noch zijn vakgenoten ooit te 
ernstig genomen. Hij is er steeds 
in geslaagd afstand te nemen van 
veel in de ekonomie en van veel 
mensen die daarin rondlopen. Dat 
alles samen — zijn vakbekwaam
heid, zijn pen en zijn kritische inge
steldheid — heeft voor gevolg 
dat zijn artikelen en boeken eer
der een praatje met de lezer zijn, 
dan wel de onderrichtende taal 
van de hoogleraar die het alle
maal zoveel beter weet.. 
Een bundel van Pen's artikelen in 
diverse kranten en tijdschriften 
werd door de uitgeverij Het Spec
trum opgenomen als nr. 19 in hun 
paperback-reeks. De volledige ti
tel van deze bundel is: 'Datstom
me ekonomenvolk met zijn heilige 
koeien: Deze titel alleen reeds 
maakt het de lezer diets dat hier 
geen doodernstige kursus-gever 
aan het woord is, alhoewel, zoals 
reeds gezegd, de schrijver zijn 
onderwerp wel benadert met de 
degelijkheid van een vakman. 
Vanzelfsprekend zal niet iede
reen met alles op elke bladzijde 
akkoord gaan. Maar wel zal men 

moeten erkennen dat prof. Pen 
zijn zaak met schranderheid ver
dedigt. Aan de lezer om hem met 
evenveel schranderheid tegen te 
spreken. 
We kunnen deze bundel van har
te aanbevelen, ook als vakantie-
lektuur. Deze opstellen over een 
aantal maatschappelijke, sociale 
en ekonomische problemen pas
sen zeker in ieders reistas. Voor 
enkele zaken hoeft men wel ver

trouwd te zijn met binnenlandse 
toestanden bij onze noorderbu
ren. Maar geen wet verplicht de 
lezer ook deze stukjes door te 
nemen en ze vormen lang niet de 
meerderheid. 

Jvb. 
Prof. dr. Jan Pen — «Daf stomme 
ekonomenvolk met zijn heilige 
koeien» — Uitg. Het Spectrum, 
Utrecht/Antwerpen - 1976 - 254^ 
blz. - 284 fr. 

Stemmen 
van 
weieer 
De reeks Stemmen van Weleer 
omvat twaalf uitzendingen van 
twintig minuten: de reeks wordt 
gebracht in ko-produktie met de 
AVRO. 

Het betreft een beknopte sonore 
anthologie op basis van beschik
bare en nog bruikbare archiefop)-
namen van beide radiostations. 
Jan van Herpen maakte de selek-
tie van het Nederlandse mate
riaal, Freddy de Vree die van 
eigen bodem. 

In de zes uitzendingen geleverd 
door BRT-3 horen we opnieuw 
stemmen van auteurs als Ray
mond Brulez, August Vermeylen, 
Stijn Streuvels, Felix Timmer
mans, Ernest Claes, Gaston Burs-
sens, Richard Minne, Marcel Mat
hijs, Frits Francken, Willem Els-
schot Gaston Martens, August 
Monet Remi Sterkens en ande
ren. Deze figuren worden in hun 
tijd gesitueerd in een paar konver-
sationele bedenkingen door Karel 
Jonckheere, die hen zonder uit
zondering goed heeft gekend. 

de Beatles „live" 

Er is in de Vlaamse openbare mening niet alleen wrevel tegen het duide
lijk diskriminerend anti-Vlaams beleid van de leiding van het Brussels 
Paleis voor Schone Kunsten, nog steeds een Franstalige burcht waar 
het Nederiands knorrig gedoogd wordt ook al dragen de Vlamingen 
met 60% bij tot de financiering van deze dure kunsttempel. Ook op een 
ander vlak kunnen wij het PVSK niet meer volgen. De meeste tentoon
stellingen van de jongste jaren zijn inderdaad een aanfluiting van de 
kunst Neem nu de jongste trits tentoonstellingen. Er is daar ene Ame-
dee Cortier die niets anders exposeert dan een serie egaal geschilder
de panelen die niets voorstellen (wat men van de abstrakte kunst nog 
niet kan zeggen). De tweede van het trio is Ezio Bucci, gewezen mijn
werker, thans show-artiest met alleriei nonsensikale foto's waarvan hij 
het voornaamste model is en een serie voorwerpen zoals een wit-
zwart geschilderde pompiershoed, een met goud tielegde voetbal, 
noem maar op. Men zegt dat de surrealist Delvaux een treincomplex 
heeft De heer Bucci lijdt dan beslist aan een zebra-complex. 

Wat met het Paleis 
voor Schone Kunsten ? 
De dritte im Bunde is de Duitstalige Zwitser Adolf Wölfli, waarvan een 
retrospektieve is ingericht Het werk doet soms aan Mexicaanse moza
ïek denken, dan weer aan ikonen. Het gaat hier om met gouache 
gemaakte schilderijen met een overdaad van arabesken en meestal in 
een ovaal gerangschikt volgeschreven met hele gedeelden, beden
kingen, kortom een verward en verwarrend oeuvre. Dat is niet verwon-
deriijk want (de reeds overieden) Wölfli was medisch gek verklaard. 
Maar wat is gek? Wölfli is minder gek dan vele normale moderne 
« kunstbroeders », tenzij die er alleen op uit zijn de goegemeente voor 
de gek te houden. In elk geval de thans lopende tentoonstellingen in het 
PVSK zijn noch min noch meer een belediging voor intellekt en goede 
smaak. Tot 26 juni. 
Wanneer zal het PVSK de boeg omgooien en een einde maken aan dit 
uitstallen van een absurd experimentisme ? Ook in dit verband is een 
vernieuwing broodnodig I En ook voor dit soort kultureel beleid willen 
de Vlamingen niet langer opdraaien met hun centen. We hopen dat de 
volgende minister van Nederlandse Kuituur deze zaak met zijn dubbel 
aspekt — taal en oriëntatie — ter harte zal nemen, (sw) 
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TI^-PROGR/^MMKS 

26 MEI 

BRT 

1800 Gedeon 
1805 Rondomons 
1830 Rooien en blauwen 
1835 De zevende hemel 
1905 Première 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Lachertjes 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere + 
2235 Nieuws 

BRT-2 

1800 Gedeon 
1805 Rondomons 
18.30 Rooien en blauwen, ge

wichtheffen 
18 35 De zevende hemel 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog 
21 05 Aida, opera van Verdi 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1500 Van hart tot hart 
1845 Barbapapa 
1855 Nieuws 
1905 Popeye 
1910 Landgenoten 
1925 Mary Hartman, Mary Hart

man 
19 50 Benchten van het front 
2030 Mary Hartman, Mary Hart

man 
2055 Angola een jaar later 
21 35 Nieuws 
21 50 Nader bekeken 
2210 De bijbel open 
2235 Nieuws 

NED. 2 

1500 Euchanstieviering 
1845 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Tom en Jerry 
19 20 Peppi en Kokki 
19 35 Cijfers en letters 
2000 Nieuws 
2025 Comedy hour 
21 15 Artiesten-gala 
2210 Brandpunt 
2255 Levensloop 
2320 Den Haag vandaag 
2335 Nieuws 

27 MEI 

BRT 

1800 Colargol 
1815 Trajekt 
1845 Dag aan dag 
1910 Protestants-godsdienstige 

uitzending 
1945 Nieuws 
2015 Allemaal beestjes 
2050 De man van de wet, VS-

western 
2225 KTRC 
2255 Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1845 Barbapapa 
1855 Nieuws 
1904 't Spant erom 
1955 Maigret in het wespennest 

"21 35 Nieuws 
21 50 Haagse knngen 
2240 Volgende patient 
2305 Kenmerk 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1904 Koning Bolo 
19 29 In Londen staat een huis 

2000 Nieuws 
2025 De Jordaches 
21 15 Koning en keizer 
2205 AktuaTV 
2255 The Manhattan transfer 
2335 Nieuws 

28 MEI 

BRT 

1400 
1430 

1800 
1805 
1855 
1945 
2015 
21 10 

2210 

23.20 

Doe mee 
De inspekteur-generaal Ko
mische speelfilm naar to
neel van Gogol (1949) 
Gedeon (f) 
Disneyland 
Morgen wordt het beter 
Nieuws 
Wies Andersen Show 
30 jaar Bobbejaan Schoe
pen 
Noodkreet Amenkaanse 
tv-film 
Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Kijkdoos 
1615 De reizen van Kim (f) 
1640 Professor vreemdeling 
17 25 Lied van de week 
1815 Teleac 
1845 Barbapapa (f) 
1855 Nieuws 
19 04 De koekoek van de Peters-

finger 
1953 De man van zes miljoen Cf) 
21 20 Is de natuur met moo i ' (f) 
21 35 Nieuws 
21 50 O moeder, wat is het heet 

Cf) 
2220 Alles of mets 
2310 Tros sport 
2330 Nieuws 
2335 EK turnen heren 

NED. 2 

1845 Barbapapa CfJ 
1855 Nieuws 
1904 Bolke de beer (f) 
1914 Tweekamp Kwis 
2000 Nieuws 
2025 Michael Strogoff Cf) 
21 20 Nana Mouskouri 
2200 Hier en nu - aktualiteiten 
22 40 Hier en nu - Studio sport 
2305 Muzikale meditatie 
2315 Tot besluit 
2325 Nieuws 

29 MEI 

BRT 

9 00 Doe mee 
930 In de voetsporen van Ge

rard Walschap 
1030 Dag aan dag 
11 00 Euchanstieviering vanuit Ba

den-Baden 
12 00 Oecumenische dienst 
1300 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1500 Sinbad Cf) 
1515 De Toearegs Dokumentai-

re 
1610 Retroskoop 

Filmkwis 
1700 EK turnen 
1830 Gedeon (f) 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend I 
20 30 Het kroonjubileum van Elisa

beth van Engeland 
21 45 Ten huize van prof dr 

Karel Van Isacker 
2235 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Eucharistievienn-3 
14 30. Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Ti-ta-tovenaar 

1627 EK turnen 
17 00 50 jaar Faith and Order 
1800 Bencht van de «wilde gan

zen» 
1855 Barbapapa 
1900 Nieuws 
1905 Nationaal zangerskongres 

Leger des Heils 
1945 Dagboek van een priester-

arbeider Franse film 
21 15 Ander nieuws 
2155 Internationaal opera con

cours 
2310 Nieuws 

NED. 2 

1830 TV-informatie voor Turken 
1835 Polly in Spanje Cf) 
19 00 Van gewest tot gewest 
1915 Varen, maar Cf) 
1955 Wie in Nederland wil zin

gen 
21 35 Nieuws 
21 40 Het reveil van Pieter Pau-

wel Rubens Cl 577-1977) 
2220 Violin concerto 
22 45 In gesprek met de bisschop 
2310 Nieuws 

30 MEI 

BRT 

1530 De drie musketiers 
1800 Gedeon Cf) 
1805 Klem, klem kleutertje 
1820 De jongen met de gouden 

broek Cf) 
1850 De mens en zijn omgeving 

(f) 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Mikro-makro 
2050 Lotharingen Toeristische 

film 
21 00 Zilveren kroonjubileum in 

Groot-Brittannie 
2215 Wikken en wegen 
2245 Zilveren kroonjubileum in 

Groot-Bnttannie 
2345 Nieuws 

NED. 1 

1600 Nieuws 
1602 Sesamstraat 
1627 Het Haf linger paard Doku-

mentaire 
1845 Barbapapa 
1855 Nieuws 
19 05 Rumoer om Aldabra Doku-

mentaire 
19 30 Kleur onder de open hemel 

Pinkstermanifestatie 
1955 De rode Pimpernel Bntse 

speelfilm Cl 935) 
21 35 Nieuws 
21 50 Kerkepad 
2205 Internationaal opera con

cours 
2340 Symbiose 
2344 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-mformatie voor Suri
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
19 04 Studio sport 
2000 Nieuws 
2015 Jim Rockford Cf) 
21 05 Retteketet kukeleku 
21 10 De noordwand van de Mat-

terhorn Dokumentaire 
22 00 Achter het nieuws 
2250 Symbiose 
2255 Nieuws 

31 MEI 

BRT 1 

1800 Gedeon Cf) 
1805 Gestrand Cf) 
1830 De mens en zijn omgeving 
1855 Yesterday when I was 

young 

1945 Nieuws 
2015 Johan Verminnen 
2045 Kijk mensen Zal ik es wat 

vragen, dokter' 
21 35 Lied van mijn land Derde 

aflevering 
21 55 Het vrije woord Vlaande

ren een CVP-staat' 
2225 Nieuws 

BRT 2 

1800 Gedeon Cf) 
1805 Gestrand Cf) 
1830 De mens en zijn omgeving 
1855 Yesterday when I was 

young 
1945 Nieuws 
2015 Nieuwsmagazine 
21 05 Op zijn Mexicaans Mexi

caanse humonstische speel
film Cl 971) 

NED. 1 

1815 Teleac 
1845 Barbapapa (f) 
1855 Nieuws 
19 04 Oud wordt nieuw 
1930 Hofjes van heden Doku

mentaire 
19 55 Twee voor twaalf 
2035 FC Avondrood 
21 35 Nieuws 
21 50 De ambtenaar naakt Britse 

televisiefilm Cl 976) 
2310 Den Haag vandaag 
2325 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Marok
kanen 

1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Chanson '77 
21 50 Gibbsville (f) 
2300 Televizier magazine 
2345 Nieuws 

1 JUNI 

BRT 

1630 Tip-Top 
1815 Gedeon (f) 
1820 Kettingreaktie 
1850 De Onzichtbare (fJ 
1945 Nieuws 
2015 Rhoda Cf) 
2040 Prairiehonden Dokumentai

re 
21 05 Spel zonder grenzen 
2225 Fundai^enten 
2315 Nieuws 

NED. 1 

1530 
1620 

1635 
1700 
1815 
1845 
1855 
1904 
2000 
2025 
2045 
2135 
2150 
2210 
2235 
2330 

Met leeuwenmoed 
Roland Raftink, Hoot Kloot, 
Misterjaw Films voor de 
jeugd 
Safari in de achtertuin 
Gitaar spelenderwijs 
Teleac 
Barbapapa Cf) 
Nieuws 
Veronica Totaal 
Robins nest (f) 
Pussycat Muziekspecial 
Romance Cf) 
Nieuws 
Den Haag vandaag CNOS) 
Tulpenrally 
Starsky & Hutch Cf) 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws ; 
1904 Van onze speciale verslag

gevers Reportage 2 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Topaz VS-film Cl 968) 
2230 Nieuws 

TY-SELEKTIE 
DONDERDAG 26 MEI 

20 u. 10, RIB - Rhumboulevard 
(Fr.-lt.-Spaans 1971) 

Humoristische avonturenfilm van 
Robert Enrico met Lino Ventura, 
Brigitte Bardot, Bill Travers, Clive 
Reville, Guy Marchand, e a 

DONDERDAG 26 MEI 

20 u. 30, F 3 — Rocco en zljn 
broeders (Frans-ltallaans 1960) 

Sociale studie verwezenlijkt door 
Luchino Visconti. Alain Delon, 
Renato Salvatore, Annie Girar-
dot, presteren zeer goed 

VRIJDAG 27 MEI 

20 u. 30, BRT — De man van de 
wet (Amerikaans 1970) 

Psychologische western van Mi
chael Winner. Met Burt Lancas
ter, Robert Ryan, Sherre North, 
Lee J Cobb, Joseph Wiseman, 
ea 

VRIJDAG 27 MEI 

21 u., RTL — De onschuldigen 
CEngels 1961) 

Griezelfilm verwezenlijkt door 
Jack Clayton Glansrol van een 
beeldschone Deborah Kerr Met 

Door het teken (f) duiden 
WIJ feuilleton aan 

Megs Jenskins, Michael Redgra
ve en de kinderen Martin Step
hens en Pamela Franklin 

VRIJDAG 27 MEI 

22U.51, F 2 - (Frankrijk 1972) 

Drama rond de eenzaamheid van 
Yannick Bellon. Met Loleh Bel-
Ion, Roland Dubillard, Hélène Dieu-
donne 

' V R I J D A G 27 MEI 

21u. 35, D 3 — (Amerikaans 
1966) 

Western van Howard Hawks. 
Met de veteranen John Wayne 
en Robert Mitchum Verder nog 
zeer goed spel van James Caan, 
Chariène Holt, Michele Carey en 
Arthur Hunnicutt 

ZATERDAG 28 MEI 

20 u. 15, D 2 — Geschiedenis in 
Monte-Cario (Italo-Amerikaans 
1957) 

Komedie van Samuel A Taylor 
Met Mariene Dietnch en Vittorio 
De Sica 

ZATERDAG 28 MEI 

22 u. 05, D 1 — (Amerikaans 
1965) 

Western van RG Spnngsteen 
Voortreffelijk spel van Dana An
drews, Jane Russell, Lon Chaney, 
John Agar en Tom Drake 

ZATERDAG 28 MEI 

20 u. 20, RTB — De slag om 
Anzio (Amerikaans 1968) 

Oorlogsdrama van Edward Dmy-
tryk. Flegmatisch spel van Ro
bert Mitchum Met verder nog 
Peter Falk, Earl Holliman, Mark 
Damon, Arthur Kennedy, e a 
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TY-SELERTIE 
ZONDAG 29 MEI 

lOu . 30, D 2 — Kleider machen 
leute (Dts. 1940) 

Sprookjesfilm van Helmut Kaut-
ner. Met Heinz Rühmann, Hertha 
Feller en Aribert Washer. 

ZONDAG 29 MEI 

15 u., D 1 — Gekke, gekke, gek
ke, gekke wereld (Amerikaans 
1963) 

Politiekomedie verwezenlijkt door 
Stanley Kramer. Zeer goed spel 
van enkele veteranen uit de film
en TV-wereld : Spencer Tracy, Mi
ckey Rooney, E. Merman, M. Ber-
le en Buddy Hackett. 

ZONDAG 29 MEI 

18 u. 30, 0 3 — Herrn Josefs 
Letzte llebe (Dts. 1958) 

Van Hermann Kugelstadt met 
Hans Moser en W.A. Retty. 

Z O N D A G 29 MEI 

22U.05, D 2 - Law and order 
(Amerikaans 1976) 

Politiefilm van Marvin J. Choms
ky. Met Darren Mc Gavin, Suzan
ne Pleshette, Will Geer, e.a. 

Z O N D A G 29 MEI 

22 u. 40, D 1 — Hoe warmer hoe 
beter (Amerikaans 1959) 

Vaudeville komedie van Billy Wi l 
der. Jack Lemmon en Tony Curtis 
buitengewoon geestig. Marilyn 
Monroe brengt een fijnzinnige 
zelfparodie. 

MAANDAG 30 MEI 

19 u. 50, R IB 2 — Dagboek van 
Anne Frank (Amerikaans 1959) 

Biografische film gerealizeerd 
door George Stevens. Milly Per
kins, in de rol van Anne, ontroert 

VIRIJC TIJD 

Shelley Winters en Joseph Schild-
kraut vertolken hun rol sober en 
schitterend. 

MAANDAG 30 MEI 

19 u. 30, N 1 — De rode pimper
nel. De ruiter van London (En
gels 1935) 

Historisch avonturendrama van 
Harold Young. Fijn geschakeerd 
spel van Leslie Howard, goede 
vertolking van R. Massey, Merle 
Oberon, e.a. 

DINSDAG 31 MEI 

21 u. 05, BRT 2 — Op zijn Meksi-
kaans (Mexico 1973) 

Komedie van Luis Alcoriza. Met 
Pancho Cordova, Alma Muriel, 
Gloria Martin, Fabiola Falcon, Ma-
nolo Fabregas, Lucha Villa, Hec
tor Suarez, Sara Garcia. 

M A A N D A G : Scheve situatie rechtgezet: Frans Ceulaers, 
eerst vergeten, zou nu toch meemoeten met het bataljon 
BWB-leiders dat naar Venezuela reist. Oef... • DINS
DAG : De Belgische fakteurs behoren tot de snelste wande
laars van Europa. Snappe wie op zijn post zit te wachten. 
• WOENSDAG : Een hele avond naar voetbal op het tee-
veetje zitten kijken, en wéér niks gezien. # DONDER
DAG : Eddy Merckx wint zowaar nog een koers. Begin van 
de verwachte come-back? # VRIJDAG: Ouwe AM ver
slaat nu ai zijn belagers door gewoon te blijven staan. Wat 
'n sport. • ZATERDAG : Wi j lezen in onze gazet dat X tege
lijk tweede en derde was in de Ronde van Vlaanderen. Wat 
met doping toch allemaal kan... • Z O N D A G : Prins 
Bernard bestuurt bij een vliegtuigrally een Japans vlieg
tuig. Ligt Lockheed in ongenade ? 9 

NOG EEN NEDERLANDER? 

Zoals altijd wanneer het om grote 
transfers gaat, spreken de berichten 
elkaar af en toe wel wat tegen, maar 
naar het schijnt zou de mogelijkheid 
erin zitten dat Anderlecht de Holland
se goalgetter Ruud Geels aan de 
haak zou slaan. Zelfs de pnjs wordt al 
genoemd . 15 miljoen. Anderlecht zou 
inderdaad een man als Geels goed 
kunnen gebruiken, op voorwaarde na
tuurlijk dat hem een juiste plaats In 
het geheel kan worden toebedeeld 
Wat echter hier alweer opvalt is dat 
wij voetballers kopen in alle landen, 
en zo veel geld verliezen in het buiten
land, maar dat er op een enkele uitzon-
denng na géén Belgen opereren in 
het buitenland. Er moet ergens iets 
haperen aan onze «jeugdpolitiek». 
Het is de enige mogelijke verklaring. 

BWB 

Dat er in de wielerbond dikke ham-
bars komt met een prezident die van 
Mosselvelde heet vindt Luc Varenne 
normaal. En Het Laatste Nieuws stelt 
kribbig vast dat de bond al zoveel 
mensen heeft uitgesloten of tegen de 
kop gestampt — waaronder heel ver
dienstelijke — dat die bijna een eigen 
federatie zouden kunnen gaan oprich
ten. Wijzelf, om het maar te zeggen 
zoals het is, kunnen ook maar weinig 
respekt opbrengen voor of vertrou
wen koesteren in de mannen die heer
sen over de Belgische velorijderij. 
Hoewel wij er maar weinig van dicht
bij kennen, en hoewel wij begnp kun
nen opbrengen voor de moeilijkheden 
verbonden aan het overhevelen van 
de wielrennerij van het vlak van de 
sport naar het niveau van een — een 
niet altijd zo propere — kommerce. 
Waarbij niet mag vergeten worden 
dat koereurs — als dan niet profs — 
mensen zijn, en dat mensen, om het 
met onze Leo te zéggen, belangrijk 
zijn 

PROCES 

Elders op deze bladzijde wordt ge
zegd dat het beroepskomitee van de 
wielertKJnd de straffen bevestigde die 
uitgesproken werden wegens doping. 
De gestrafte renners laten het hierbij 
echter met zitten Zij spannen een pro
ces in tegen de bond. En anderzijds 
stellen zij de bond voor te « onderhan
delen » De renners beroepen zich op 
procedurefouten, en het is dus best 
mogelijk dat zij van de rechtbank 
gelijk krijgen. Hoe men echter in der
gelijk geval tot een minnelijke schik
king zal kunnen komen met de bond, 
IS ons niet duidelijk. Hoewel in het 
wereldje van het veloke véél mogelijk 
is. En wat dat alles verandert aan het 
feit dat de jongens van verboden 
vruchten snoepten, is ons nog minder 
duidelijk 

BLAAS OF NIET? 
Wij hebben met zonder belangstelling 
de esbattementen gevolgd rond de 
sporthal die men in Zemst wil opnch-
ten. De meerderheid wil een «blaas», 
de oppositie voelt blijkbaar meer voor 
een serieus centrum, en liet dat ook 
goed verstaan tijdens de gemeente
raadszitting. De betrokken schepen 
schoot uit zijn sloffen, en begon te knj-
sen dat de argumenten van de opposi
tie hem al lang de keel uithangen. Wat 
begrijpelijk is. Maar één van de din
gen waar de oppositie sterk op aan
drong was of er een ernstig onder
zoek was gedaan om uit te maken 

wat best was. de blaas of het dege
lijker centrum. En in al wat wij gelezen 
hebben, hebben wij niet kunnen ont
dekken of dat ernstige onderzoek al 
dan met gedaan werd. Zouden wij 
moeten gaan veronderstellen dat men 
in 1977 nog zo'n uitgaven doet zonder 
grondig voorafgaand onderzoek ? 

VUILE WAS 

Vooraleer het ondankbare (?) vader
land te verlaten heeft Franz Becken-
bauer nog rap de vuile was van de 
profvoetballerij opgehangen In het 
blad Stern vertelt hij een heleboel lelij
ke dingen over dopingpraktijken en 
zo. Van overal wordt natuurlijk luid 
gekrijst dat Beckenbauer liegt Daar 
zijn WIJ met zo zeker van, want links 
en rechts werd ons door mensen die 
het kunnen weten ook al wel verteld 
dat supersjotters niet vies zijn van 
een « pilleken » af en toe. Al leent de 
sport zich eigenlijk niet zo goed tot 
« straffe » doping. Wat er ook van zij, 

Beckenbauer had nu beter gezwe
gen. Die «bekentenissen» achteraf 
beginnen al te fel op zwaar betaalde 
sensatie te lijken. 

VEDETTEN IN SPE 

In ons bloedeigen vaderland wordt 
momenteel een internationaal tornooi 
voor UEFA-juniors betwist Dit zijn 
voetballers tussen 16 en 18 jaar 
Vedetten in spe uiteraard. En nu is het 
precies die vedetjeskultus die ook al 
voor die snotneuzen gefokt wordt die 
ons de keel uithangt De knapen wor
den ook al weken afgezonderd in een 
hotel, en zij verstrekken de geïnteres
seerde joernalisten ook al kommen-
taar over het eten aldaar. En om uit te 
rusten van de vermoeienissen van 
hun tornooi en hun afzondenng mo
gen zij voor een poos naar Noord-Afri-
ka om lekker te zonnen Wat gaat er 
van die knapen geworden als ze niét 
doordringen tot de status van officieel 
erkende vedette, wat voor negen van 
de tien het geval zal zijn ? 

BEVESTIGING 

Het beroepskomitee van de wieler
bond heeft de straffen bevestigd die 
tegen Maertens en Merckx en Co 
waren uitgesproken wegens doping
praktijken. Daar is niet veel op te zeg
gen : het Is normaal. Wat helemaal 
niet wil zeggen dat wij het eens zijn 
met de manier waarop de onderzoe
ken gebeuren of van mening dat er 
helemaal geen procedurefouten zou
den gemaakt zijn. Maar het feit « do
ping» blijft en daar moet iedereen 
zich bij neerleggen. Wat echter nogal 
zottekens overkomt is de aanpassing 
van de uitslagen van de wielerwed
strijden in kwestie. Wie kan het in een 
door en door kommercieel gedoe als 
de wielrennerij op dat niveau wat 
schelen dat een tweede plaats eerst 
bekleed werd door Maertens en nu 
doorX.? 

Fietspaden 
De BRT (radio) heeft het in Maat
schappelijk (volgens ons een pri
ma programma) uitgebreid gehad 
over wielertoerisme. Misschien 
mogen wij dat voorbeeld volgen 
Toen WIJ nog haar en adem had
den, hebben wij die sporttak, die 
toen echter nog niet zo'n hupse 
naam droeg,^ uitvoerig beoefend. 
Dit maar om onmiddellijk duidelijk 
te maken dat wij « pro » zijn. 

Zeker, het modern «wielertoeris
me » loopt een beetje uit de hand. 

Vaak heeft het met toensme niets 
te maken, waardoor ook elk kul-
tuurelement vervalt De nadruk 
gaat al te sterk liggen op prestatie, 
en dat brengt mee dat sommigen 
zelfs aan doping gaan doen om 
mee te kunnen. De kommerce 
heeft zich ook hier doen gelden 

Een seneuze wielertoerist moet al 
een velo kopen van dertig, veertig 
duizend frank. En blijkbaar is het 
onmogelijk een eindje te gaan fiet
sen zonder een hoop reklame 
rond te zeulen op rug en buik. En 
wie op zondagvoormiddag de 
weg opgaat zal allicht een groep 
ontmoeten die het met al te nauw 
neemt met de verkeersvoorschnf-
ten, of een andere die in feite van 
staminee naar staminee koerst 

Dat alles zou moeten verbeterd 
worden, en wij denken dat dit ook 
zal gebeuren 

Er zijn echter twee dingen die ons 
van groter belang lijken. 
Ten eerste dat men dat fietsen 
wat zinvoller zou kunnen maken. 
Cm. door er enige kulturele aktivi-
teit aan te verbinden (een kort 
bezoekje hier of daar, een mini
mum aan belangstelling voor din
gen als relief, landschap, planten
groei e.d.mj, maar meer nog door 
de fiets te revalueren tot een wer
kelijk verkeersmiddel, waarmee 
men naar zijn werk gaat of naar 
school, of op kafee. Daar zijn wij 
immers, ondanks de spektakulaire 
stijging van het aantal fietsen, nog 
niet aan toe 
Ten tweede — en het houdt 
natuurlijk verband met het eerste 
— zou men hoogdnngend moeten 
gaan zorgen voor fietspaden. Het 
ideaal lijkt ons te zijn dat iedere 
gemeente een net zou uitbouwen, 
dat weer verbonden is met dat 
van de naburige gemeenten. Zo'n 
heksentoer is het niet. Een blik op 
de plattegrond van onze eigen 
gemeente en de omliggende leer
de ons dat het met een beetje ver
beelding nog best mogelijk is. 
Waarom zouden jeugdgroepe-
ringen e.d voor hun gemeente 
met een plan uitwerken, en aan 
het gemeentebestuur voorleg
gen ? Want dat zal wel weer de 
kwestie zijn. iedereen weet dat 
het kan, maar vanwaar moet de 
impuls komen ? 

m/ 

ZO MAAR 

EEN EN ANDER 

Voor een keertje maar eens enkele 
korte berichtjes, waar sommige be
langstellende misschien iets zul
len aan hebben, en die allemaal ver
band houden met kleinere en grote
re manifestaties waar iedereen 
«zo maar» naartoe kan trekken als 
hij daar zin in heeft Volgende 
week gaan wij dan weer verder 
met de voorstelling van instel
lingen die zich bezig houden met 
astronomie en aanverwante weten
schappen. 

1. De kern Meteosat uit Mechelen 
doet waarnemingen iedere vrijdag
avond (als het helder weer is) in 
het Scheppersinstituut 

Z Bij infoKOSMOS kan men 27 
mei terecht voor een lezing over 
ekologle door medewerker e.p. T. 
Smits. In het kultureel centrum van 
Strombeek-Bever om 20 u. 30. 

3. De Vereniging voor Sterrenkun
de richtte twee nieuwe werkgroe
pen op. De ene (Prometheus) wil 
de strijd aanbinden tegen de pseu-
do-wetenschappen, de andere, on
der de leiding van dr. E. Aerts, spe-
cialjzeert zich in de ruimtevaart 

4. Bij de Westvlaamse afdeling 
van de Vereniging voor Sterrenkun
de spreekt G. Bodifée op 28 mei 
om 15 uur over de rezultaten van 
de Vikingvluchten naar Mars. Dit 
in de Kamer van Rhetorica nabij 
het oud gemeentehuis van St-Mi-
chiels (Brugge). 

5. En zo een beetje weggemoffeld 
dit berichtje: lezers die eens een 
planetariumvoorstelling willen bij
wonen mogen afkomen vanavond 
(26 mei) om 20 uur. Zij zijn de wei-
gekomen gast van WS-Brabant 
Plaats uiteraard het planetarium, 
Boechoutlaan te Brussel 2 (vlakbij 
atomium). Vertoning en inleidend 
bezoek aan de meteorologie-ten-
toonstelling onder de leiding van 
de h. A. Pien. 

6. Van 2 tot 5 juni loopt in het kultu
reel centrum van Strombeek-Be
ver een infoKOSMOS-tentoonstel-
ling. Hierover volgende week iets 
meer. 

7. Zopas werd een opzienbarende 
ontdekking gedaan: de planeet 
Uranus zou, net als Saturnus, rin
gen hebben. Hierover zal gehan
deld worden tijdens een studiena
middag van WS-Brabant waar
schijnlijk in september en in 
Grimbergen. 

8. In de tweede helft van septem-. 
ber loopt er ook een tentoonstel
ling van de volkssterrenwacht Mi-
ra in het Fenikshof te Grimbergen. 

9. Uit Limburg komt het bericht 
dat er een nieuwe volkssterren
wacht komt in het domein Katteve-
nia te Genk. De droom «iedere pro-' 
vincie haar volkssterrenwacht» 
krijgt aldus weer wat meer ge
stalte. 

10. Mira voorziet de uitgave van 
een Nederlandse editie van een 
werk dat de astrologie kritisch 
benadert 

Dit is maar een greep uit de vele 
aktiviteiten. Voor meer inlichtingen 
kan men steeds terecht bij 

InfoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

Gerrit Achterland: 

„De Kofschipkring is thuis 
voor literaire daiciozen" 

De zestiger jaren waren een 
vruchtbare bodem voor literaire 
tijdschriften. In elke Vlaamse 
stad of grote gemeente bracht 
een groepje jongelui, vaak ook 
een enkeling, een tijdschriftje op 
de markt Zo'n uitgave, door
gaans gestencild, was het rezul-
taat van jeugdige overmoed en 
drang tot zelfbevestiging. Het 
druksel, gewoonlijk geen lang le
ven beschoren, slorpte veel cen
ten op en bleek geen interesse, 
laat staan erkenning, op te wek
ken bij de media. De uitgevers 
waren het na een aantal edities 
zo grondig oneens met mekaar 
zodat het eens zo groots opge
zette tijdschrift ter ziele ging, het 
opgeslorpt werd of ging fusione
ren met een ander even verliesla
tend tijdschrift 
Hier de hele paternoster titels 
opsommen zou ons te ver leiden. 
Er zal ooit wel iemand opstaan 
die de moed heeft in deze literai
re wildgroei een pad te hakken 
en het waarom van deze explozie 
te beantwoorden en ze, indien 
mogelijk, in de geschiedenis van 
onze letteren een plaats toe te 
wijzen. 
Vandaag, in de tweede helft van 
de zeventiger jaren, kennen wij 
een lichte heropbloei van de (klei
ne) literaire tijdschriften. Wie een 
uitgave vijf jaar lang kan vol

houden is geen beginneling meer 
en dient van naderbij bekeken. 
Dichters zijn ook mensen van bij 
ons en het staat nu wel vast, hun 
soort sterft niet uit Hun hardnek
kigheid om de goegemeente pe
riodiek van hun gewrochten op 
de hoogte te brengen is lang niet 
getaand. 
Deze tijdschriftenrage had en 
heeft natuurlijk iets met het liter
air debuut te maken. Hoevelen 
van hen zagen hun werk, al dan 
niet ten onrechte, geweigerd 
door de drie Vlaamse groten 7 
Dietsche Warande en Belfort, 
Het Nieuw Vlaams Tijdschrift en 
De Vlaamse Gids zijn zowat de 
drie zuilen waarop de literaire 
wereld in Vlaanderen rust Wie 
bij hen onderdak vindt komt er. 
Wie niet verdwijnt van het literai
re toneel of zal de weg van het 
eigen beheer dienen op te gaan. 
Eer het echter zo ver is kan nog 
altijd een van de tientallen literai
re tijdschriftjes worden aange-
daarL De grote drie zijn moeilijk 
te nemen hindernissen maar het 
opgelopen blauwtje voor jonge 
schrijvers een reden te meer om 
door te gaan. Van de andere kant 
is het ook zo dat uitgevers over
stelpt worden met debuten, vaak 
in die mate dat zij zich de moeite 
niet meer troosten de berg getik
te vellen onder handen te nemen. 

LENNIK, — Aan het grote raam met uitzicht op een prachtig stukje Pajottenland 
zitten wij te praten met de sekretaris van de Kofschipkring die het literaire tijd
schrift 't Kofschip uitgeeft Het is een van die vele tijdschriftjes die Vlaanderen 
rijk is en waarin (jonge) mensen van alle pluimage regelmatig met poëzie en pro
za debuteren. Het is ook een van die vele tijdschriften dat bestendig naar cen
ten hengelt om boven het niet zo rimpelloze literaire wateroppervlak te b'ijven. 
Onze gesprekspartner in kwestie noemt zich Gerrit Achterland, hij stond aan de 
wieg van het tijdschrift dat thans zijn eerste lustrum beleeft 
Dit zou het verhaal kunnen zijn van de tientallen bestaande of reeds verdwenen 
literaire tijdschriften. Andere dramatis personae, een andere stad of streek en je 
hebt zowat de geschiedenis van bladen met namen als: Schuim, Kruispunt-Su-
mier. Boulevard, Heibel, Tenen, om er maar enkele te noemen. 

In het t>egin van 1973 zag te Geraardsber-
gen een gestencild tijdschriftje het levens
licht Oprichters waren de gebroeders Leo 
en Paul Van der Linden en de kunstschilder 
Jacky Duyck. Het kind werd 't Kofschip 
genoemd omdat dit tsegrip wat met taalbe
heersing te maken had en omdat de stich
ters op avontuur trokken op de wikte zee
ën van de literatuur. In de naam zat ook 
wat in van kaf dat van koren diende te wor
den gescheiden. Zo'n 100 eksemplaren wer
den samengeniet en vervolgens gevent in 
de literaire kroegen van de Vlaamse Arden
nen en Brussel waar Leo op kot zat Het 
eerste nummer bevatte naast tien gedich
ten enkele korte verhalen en als wij er de 
recensies uit die dagen op nalezen zat er 
heelwat kaf tussen het koren. Maar geen 
vrees, de uitgevers vonden dat geen be
zwaar om verder te doen. Integendeel, 
er werden zelfs literaire avonden Ingericht 
Met het vierde nummer verhuisde de redak-
tie, het sekretanaat en de verantwoordelijk
heid naar Schendelt)eke ten huize van een 
zekere Yvo De Backer die zich zelf de 
naam Gerrit Achterland toedichtte. Leo 
Van der Linden werd testrijder en autome
dewerker van « De Autotoerist», broer Paul 
trok er van onder en richtte — daar heb je 
het al — het literaire tijdschrift Bladgewas 
op dat later Hagelslag genoemd werd en 
onlangs onder impuls van Mare Bruynsera-
de tot Deus ex Machina omgedoopt werd. 
In de loop van de tweede jaargang kreeg 't 
Kofschip een klant bij en verscheen van 
dan af als 'f Kofschip - Zonder Meer Zon
der Meer was een gestencild tijdschrift dat 
in de Antwerpse Kempen uitgegeven werd 

en Achteriand om financiële redenen om 
een fuzie verzocht 
Samen sterk en vooruit moet zowat de slo
gan geweest zijn en Achteriand richtte een 
eigen uitgeverij op die hij De Backer-Achter-
land noemde. Bedoeling was, jonge talent
volte auteurs die bij de grote tijdschriften 
geen gehoor vonden de kans te geven pro
za of poëzie uit te geven. Het werd een for
mule van uitgeven in eigen beheer maar 
gedekt door een uitgeverij... Er werden drie 
reeksen opgezet De Koraalreeks, dte een 

zevental dichtbundels met een oplage van 
200 tot 300 eksemplaren uitgaf. 
De Mortelreeks waarin vier kortverhaten 
en SF-romans verschenen en de Stadlich-
tenreeks onder de redaktie van Willem 
Roggeman, die één bundel uitgaf. 
Gebrek aan financten deed de reeksen 
stopzetten. Eén bundel, een niet onaardige 
verzameling volksgedtehten, De muze na 
fabriekstijd (van Marcel AnckaerO kende 
een tweede druk (2 x 300 eksemplaren). 
De winsten die de uitgeverij maakte ver
dwenen onmiddellijk in het tijdschrift zodat 
de rode cijfers duchtig aanzwolten. Eind 
1976 werd de zee te woelig voor 't Kof
schip en aan het literair avontuur van Gerrit 
Achterland dreigde een einde te komen. Hij 
zag het ntet meer zitten en in een nota aan 
medewerkers en redaktieleden werd de 
hachelijke situatie uiteengezet Een nieuwe 
struktuur diende te worden uitgedacht In 
een persmededeling van nieuwjaar 1977 
lazen we het volgende: 
- ' t Kofschip wordt voortaan uitgegeven 
door VX.W. Kofschip-Kring, die met nieuwe 
medewerkers en nieuwe energie de start
blok zal vormen om het tijdschrift op natio
naal en internationaal vlak verder uit te brei
den. Door de medewerking, aanmoediging 
en steun van kulturele instellingen, maat
schappijen, kunstgalerijen e.d. werden nieu
we bronnen aanget)Oord om de ingeslagen 
weg met een maksimum aan zekerheid en 
vertrouwen te kunnen volgen. 1977 zal dan 
ook het jaar worden waarin onze mede
werkers en redaktieleden zullen tonen dat 
de V.Z.W. KOFSCHIP-KRING haar bestem
ming als 'asiel voor jonge schrijver en kun
stenaars' waardig is 

deze nieuwe struktuur gaf uitgever Achter
land de kans om op adem te komen en de 
verantwoordelijkheid te laten delen door 
een Raad van Beheer. Voorzitter werd Gie 
Luyten, een jonge leraar uit Paal, die reeds 
zijn eerste sporen in de literatuurwereld 
had verdiend. Ondervoorzitster Alice Van 
Meirvenne, een niet meer zo jonge kunst
schilderes uit het Waasland. Gerit Achter
land kreeg de funktie van sekretaris-pen-
ningmeester toebedeeld. Langs een vrij 
ingewikkeld systeem van een vijfkoppige 
leesraad worden de ingezonden teksten 
gewikt en gewogen waarna het nummer 
door Gie Luyten wordt samengesteld eer 
het bij de drukker belandt Tien dagen later 
ligt het op de leestafel van de abonnees. 
Sedert de oprichting van de Kofschipkring 
is de literaire waarde van het tijdschrift 
gestegen, temeer daar de link naar de hete 
kultuurwereld in Vlaanderen en Nederiand 
werd gelegd. 

Het tijdschrift klein maar handig van for
maat heeft een oplage van 600 eksempla

ren Wat net genoeg opbrengt om van de 
ene editie naar de andere te sukkelen. 
WIJ: Welke aktiviteiten heeft de kring 
nog? 
G. Achteriand: De Kofschipkring noemt 
zich een asiel voor schrijvers en kunste
naars. Alle daklozen in onze literaire we
reld, en dat zijn er heelwat zijn welkom. De 
kring ziet het vooral in het uitgeven van kol-
lektieve bundels. Zo verschijnt in de toop 
van de maand juni een eerste uitgave van 
een bundel die de naam De jonge reuzen 
meekreeg. Zo'n kleine negentig dichters 
stuurden werken in. Naast de regelmatige 
klanten uit 't Kofschip zien wij namen als: 
Bart Mesotten, Geert Grub. Fil Hantko. Bert 
Klein, Jotie 't Hooft Een tweede uitgave: 
Jonge reuzen zal nog dit najaar verschij
nen. Een ander projekt heet De vrouw en 
haar poëzie, waarin een vijftigtal dichteres
sen, voornamelijk uit Nederland, bijdragen 
leverden. In oktober verschijnt een door de 
kring gepatroneerde bundel Pajottenlandse 

' poëzie en met een bloemlezing Brusselse 
poëzie besluiten wij het werkjaar 77. Voor 
1978 staat reeds een kollektieve bundel op 
stapel, een idee van Gie Luyten, die de 
naam Stemmen uit het dorp zal meekrijgen. 
Een verzameling dorpsgedk:hten in het 
kader van het jaar van het dorp. Tot slot 
bedenkt de redaktie zicfizelf met een eigen 
bundel. 
WIJ : Waar situeert de Kofschipkring 
zich? 
G. Achterland: Ergens en nergens. Wij kle
ven geen bepaakie richting aan, geen filozo-
fie. Wij willen enkel de spreekbuis zijn van 
hen die de schone letteren beoefenen en 
die nergens een kans kregen. Wij willen 
een poort naar de toekomst zijn, een spring
plank naar erkenning. Een kans bieden om 
met eigen werk uit te pakken en dit binnen 
de perken van het betaalt)are, want onze 
leden zijn mensen die met werken hun 
boterham verdienen en zich geen lukse-uit-
gaven kunnen veroorloven. 
WIJ : Is de verdere uitgave gewaarborgd 
voor een tijdschrift met beperkte oplage ? 
G. Achteriand: Het blijft natuuriijk optomen 
tegen de geldelijke last die steeds zwaar
der wordt Wij weten echter dat wij niet 
mogen opgeven. Op steun van overheidsin
stanties hoeven wij niet te rekenen. Het 
ministerie van Nederiandse Kuituur neemt 
15 abonnementen af. De vier Vlaamse pro
vincies hebben ons laten weten dat ze voor 
ons geen geld hebben. Brabant moet nog 
eens nadenken, de inbreng van publiciteit is 
zeer klein. En toch gaan wij door. Want 
waar krijgen die honderden, debutanten 
anders onderdak als wij er niet zijn? 
WIJ : Is er belangstelling uit Nederland ? 
G. Achteriand: Van bij de oprichting van 't 
Kofschip is er van uit Nederiand steeds 
veel interesse geweest De inzendingen 
voor de bundel De vrouw en haar poëzie 
komen haast alle uit Nederiand. Wij hebben 
goede betrekkingen met Bovenmoerdij-
kers. Je mag toch niet vergeten dat de 
grens tussen Vlaanderen en Nederiand 
voor onze taal onbestaande is, dat wij één 
taalgebied vormen en dat er maar één let
terkunde is, de Nederiandse. 
WIJ : Tussen jullie medewerkers zitten 
ook heelwat oudere auteurs. Hoe is de 
relatie met hen ? 

G. Achteriand: Zeer goed, onze ondervoor
zitster Is een niet zo jonge dame meer. In 
onze beginselverklaring stond dat w ij een 
asiel voor jonge kunstenaars zijn. Dat heeft 
natuurlijk niets- met ouderdom te maken. 
Gedichten schrijven op hoge ouderdom 
lijkt mij een teken van vitaliteit, van jeugd. 
Dus.. Maurits Van Liedekerke 

Van links naar rechts: sekretaris Gerrit Achterland, ondervoorzitter 
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