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Vlaams nationaal Uleeklilail 

Van blauwdruk naar 
werkelijkheid 

Voor het eerst werd deze week 
een regeerverklaring afgelegd, 
die mede opgesteld werd door 
Vlaams-nationale ministers. 
Hiermee is de Volksunie definitief 
de nieuwe faze In haar bestaan 
ingetreden. Voor heel wat 
VU-mensen met aarzelende 
stappen, zoals ook tijdens de 
parlementaire debatten na de 
regeerverklaring is gebleken. 
Voor de demokratische 
meerderheid in de partij, die het 
licht op groen zette zonder 
euforie, maar met de kalme 
vastberadenheid om uit het 
Gemeenschapspakt te halen wat 
erin zit. 
Wat zal deze nieuwe faze 
brengen? Dat hanqt goeddeels 
af van de partij zelf Na bijna een 
kwarteeuw steeds dezelfde 
onveranderde oppositionele 
opstelling te hebben gehad, staat 
de Volksunie thans weliswaar in 
een nieuwe opstelling maar voor 
dezelfde taak waarvoor zij 
destijds gesticht werd het 
waarborgen van de Vlaamse 
zelfstandigheid en € igenheid 
binnen een federaal verband, de 
realizatle van een stuk 
Viaams-nationale politiek, het tot 
stand brengen van een 
eigenbewuste en krachtige 
Vlaamse maatschappij. 
Terugkijkend op een kwarteeuw 
kan men de weg meten die werd 
afgelegd. In de tijd dat de 
Volksunie gesticht werd, keek 
men meewang neer op de 
voorstanders van de 
staatshervorming in federale zin. 
In de aanvangsjaren 
beschouwde men de kleine 
Volksunie-frakties als het 
curiosium in ons parlement een 
verschijnsel dat geen lang leven 
zou beschoren zijn. Alhoewel in 
de voorbije kwarteeuw ook 
andere krachten aan het werk 
geweest zijn, toch is de rol van de 
Volksunie van beslissende 
betekenis geweest bij het 
verzetten van de politieke 
bakens. In de botsing der ideeën 
had zij de strijd reeds 
verschillende jaren geleden 
gewonnen; sinds einde der 
zestiger jaren kende het 
unitarisme slechts nog 
beschaamde en verdoken 
verdedigers Tegelijkertijd met 
deze geestelijke ontwikkeling 
deed zich echter een feitelijke 
politieke ontwikkeling voor die 

voor Vlaanderen onheilzaam 
was : bij de vorige 
grondwetsherziening werd de 
Vlaamse meerderheid eens en 
voorgoed verkwanseld. Maar 
vandaag weer, bij het ombuigen 
van deze slechte Vlaamse 
uitgangspositie naar de 
blauwdruk van een federale 
staat, is de rol van de Volksunie 
doorslaggevend geweest. 
De blauwdruk is er nu. We 
ontveinzen ons niet, dat het 
essentiële nog moet gedaan 
worden. De opties en de 
beginselen voor de 
staatsharvprming zijn genomen. 
Maar minstens even belangrijk 
als deze opties'en beginselen zal 
de wijze zijn, waarop ze ten 
uitvoer worden gelegd. De 

Volksunie zal een loyale 
regeringspartner zijn, zolang men 
trouw blijft aan de opvattingen en 
de beginselen van het 
Gemeenschapspakt en zolang de 
Vlaams-nationalisten op faire 
wijze betrokken blijven bij de 
uitvoering ervan. We beseffen 

echter wel, dat de gebraden 
ganzen ons morgen al evenmin in 
de mond zullen vliegen als 

gisteren. De ganse energie van 
de partij, haar eendracht en 
samenhorigheid zullen nodig zijn 

om van de blauwdruk het 
gebouw te maken, waarin de 
Vlamingen hun thuis zullen 
hebben. 
Aan deze taak zijn wij thans 
begonnen. tvo 
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NIETS BEGREPEN 

Het Egmontakkcx)rd — «Grondslag 
van een Vlaamse Staat ? » Misschien, 
maar dan van een Staatje gevestigd 
op het lafhartig verraad van honderd
duizenden Vlamingen in Brussel en in 
de Randgemeenten, verraad ge
pleegd door zij die altijd uitgebazuind 
hebben dat zij de Vlaamse rechten 
gingen verdedigen. 
We moesten de heer Schiltz felicite
ren : hij heeft zijn partij - aanvaard
baar » gemaakt voor de « grote • tradi
tionele partijen. 
Bij die «grondslag» zal het trouwens 
v\/el blijven: om er ook een echte 
Vlaamse Staat door te krijgen zal 
Schiltz nog wel veel meer moeten toe
geven. Maar dan heeft het toch geen 
belang meer: het Brusselse Gewest 
(jawel, het derde gewest dat er nooit 
zou komen..J zal tegen die tijd volle
dig verfranst zijn (.Officieel is Brussel 
nu een Franse stad, met twijfelachtige 
faciliteiten voor de Vlamingen). Het 
randgebied zal tot vér buiten het huidi
ge gebied bewoond worden door 
franstaligen, kolonisten met een Brus
sels paspoort 

Wie in Brussel of In de randgemeen
ten woont (en daar is de heer Schiltz 
niet bij), die wéét wat de arrogantie 
van de franstaligen betekent; hij on
dervindt ze aan den lijve. En hij weet 
ook dat slechts één middel helpt: het 
hardnekkige neen! aan elke Franse 
eis. Van de mentaliteit van de fransta
ligen heeft de heer Schiltz nog niets 
begrepen. Evenmin trouwens als hij 
lessen getrokken heeft uit de geschie
denis. 
Het is trouwens leugenachtig te bewe
ren dat men deze of gene toegeving 
«moest» doen om dit of dat «voor
deel» te krijgen. Dat «voordeel» is 
niets anders dan ons recht waarvoor 
reeds honderdvijftig jaar lang toege
vingen werden gedaan, en dat nog 
nooit erkend werd. Ook nu niet — na 
het verradersakkoord. 
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Aangezien ik dus onmogelijk langer 
akkoord kan gaan met de officiële poli
tiek van de Volksunie, zeg ik hierme
de mijn abonnement op uw weekblad 
op, en eis de terugbetaling van het res
terende bedrag (6 maand). Dit kan 
best op mijn bankrekening gebeuren. 
Met de meeste hoogachting, 

G.L, Strombeek-Bever 

Red. — U hebt vorige week de tekst 
van het Gemeenschapspakt gelezen. 
Kan U nu nog volhouden, ten eerste 
dat de strukturen op nationaal vlak 
niet tweeledig zijn en ten tweede dat 
het mini-gewest Brussel (met zijn 
beperkte bevoegdheden) een ge
west is als Vlaanderen en Wallonië ? 

DE LAATSTE KANS 

Ruim 32 jaren loop ik in Brussel rond 
als handelsreiziger in alle kleine en 
grote voedingsbedrijven. Aldus kwam 
ik in betrekking met vele Brusselaars. 
Ik heb met lede ogen de gevolger 
meegemaakt van de peerdefamiliehis-
torie — een geschenk van de CVP 
—. Ik heb gezien hoe duizenden kinde
ren van Vlaamse inwijkelingen, onder 
sociale druk, naar Franse scholen 
overgingen. Zonder te spreken van 
de kinderen van de deftige Vlamingen 
die de élite vormden van de Franse 
paters- en nonnekensscholen. 
Nu zijn we zover gezakt dat ongeveer 
90 % der Brusselse kinderen in Fran
se scholen zitten. Dit is het Brussels 
feit waar men geen speld tussen 
krijgt Daarom voel ik mij zo gelukkig 
met het sukses door Hugo Schiltz en 
Frans Van der Eist behaald, medeon-
dertekend door het FDF. 
Wie de moed heeft het akkoord aan
dachtig te lezen moet ongetwijfeld 
besluiten dat buiten een paar negatie
ve punten er heel wat is bereikt voor 
de Vlamingen. 

De hardschreeuwers van CVP en 
PVV hebben alle redenen tot zwijgen, 
zij hebben nooit iets gedaan om de 
taalwetten in Brussel toe te passen, 
wel integendeel. 
De Volksunie-onderhandelaars be
oogden slechts de laatste kans voor 
Vlaanderen te grijpen, boven alle par
tijbelang. 
Ik wens Hugo Schiltz en zijn vrienden 
veel moed toe om de goede weg ver
der op te trekken, alle eeuwige negati
visten ten spijt Met stukgeslagen rui
ten, hakenkruisen en eindeloze mar
sen op Brussel bereikt men niets. 

J.V., Erps-Kwerps 

REGEERAKKOORD 

De voorbije besprekingen waren erg 
moeilijk en met waf er uit de bus is 
gekomen zijn we nu niet bepaald 
gelukkig. Toch moeten we vertrou
wen blijven hebben in voorzitter 
Schiltz, Van der Eist en de Bruyne. 

Zonder partijtucht is er geen partii. 

De partijraad heeft zich trouwens met 
een ruime meerderheid voor het ak
koord uitgesprol<en. Verdere diskus-
sies zijn dan ook uit den boze, temeer 
omdat politieke tegenstanders — o.a. 
bepaalde liberalen en ook Antwerpse 
socialisten — in de pers onbe

schaamd twijfel zaaien en proberen 
onze partij te verdelen. 
Wij moeten die taktiek doorzien en 
beseffen dat tweedracht en scheu
ringen de VLI ernstig zouden verzwak
ken. Wel vind ik dat een dergelijke 
belangrijke beslissing — al of niet aan 
de regering deelnemen, het commu
nautair en sociaal-ekonomisch pakket 
al of niet accepteren — tijdens een 
partijkongres zou moeten genomen 
zijn. Demokratisch de partijleden la
ten beslissen... 

Nu ontstonden er te veel misverstan
den. De toelichting betreffende het 
regeerakkoord in dit weekblad was te 
summier en erg onduidelijk. Vele le
den hebben vandaag — 31 mei — de 
integrale tekst van de communautaire 
overeenkomst nog altijd niet onder 
ogen gekregen. Tijdens een kongres 
had de partijtop uitgebreide toelich
tingen kunnen geven. Men had de 
motiveringen van voor- en tegenstan
ders gehoord. Kunnen de statuten in 
de toekomst niet gewijzigd worden? 

F.D. Antwerpen 

Red. - : De statuten voorzien dat In 
aangelegenheden als deze de partij
raad bevoegd is. Het zou zeer onver
standig zijn om op een cruciaal 
moment de statuten los te laten: zij 
dienen Immers vooral om een hou
vast en een demokratisch gedrags
patroon vast te leggen voor moeilij
ke ogenblikken. Inmiddels hebben 
de tienduizenden leden van de partij 
— ook de niet-abonnenten — de 
tekst van het gemeenschapspakt 
met toelichting, gekregen. 

APART» 

Zonder een voet in huis zouden wij 
nooit zelftsestuur bereiken. De be
woordingen in het gemeenschaps
pakt gebruikt zijn niet dezelfde van 
de Volksunie omdat deze laatste al
leen een vast plan had voor zelfbe
heer. Psychologische motieven belet
ten andere partijen de bewoordingen 
van de VU over te nemen voor de 
Vlaamse betrachtingen. Daardoor is 
er een gemis aan duidelijkheid. Het 
komt echter op de inhoud aan. 

Wat Van Der Eist en Schiltz thans 
bereikt hebben opdat Vlaanderen 
zichzelf zou worden, mocht niet meer 
langer uitgesteld worden. De belang
stelling voor een federaal statuut — 
50 jaar na het wetsvoorstel Elias-Rom-
sée, zou het niet gehaald hebben bij 
een verdere verschuiving. 

Nu weet het FDF en de Brusselse 
PSC, door de tegenstemmers in iede
re partij, dat zij van geen enkele goe
de trouw genieten, terwijl het vooroor
deel van anti-Vlaamsheid en daarom 
slecht-staatsburgerschap door alle 
Vlamingen gedeeld wordt De franko-
fone Brusselaar zal om nog geloof
waardig te l<unnen overkomen zelf 
bewijs moeten everen van eerlijkheid. 
Negativisten en utopisten, willen zij 
aan politiek doen, moeten praktisch 
kunnen zijn, zoniet schakelen zij zich 
uit en brengen geen resultaten bij. Dat 
zelfbestuur bereikt wordt in een tijd 
van ekonomische drukking en grotere 
belangstelling voor meer rijkdom, is 
des te verdienstelijker. 
Thans hebben wij een voet in het 
raderwerk om onze specifieke Vlaam

se problemen tot realizatie te bren
gen. In de politiek kan niet alles op 
één dag bereikt worden. Laat de fran-
kofonen rond het Brusselse zich maar 
« aparten »tonen, wij zullen hun negati
visme stilaan ook nu betaald kunnen 
zetten. 

J.D., Ledeberg 

Red. — Wat de laatste alinea van uw 
brief betreft: het gemeenschapspakt 
geeft aan de Vlaamse Staat de moge
lijkheid en de middelen om de fran-
kofonen te Brussel en rond Brussel 
werkelijk «apart» te houden en om 
de olievlek op te drogen. 

BALLETJES 

U moet mij in die zin verontschuldigen 
maar ik had vandaag in de wagen 
zo'n nare gedachte. Ik zag ergens in 
een ander werelddeel een Belgische 
handelsmissie. Het «peloton» werd 
voorafgegaan door de heer Albert 
van Saksen-Coburg-Gotha, gevolgd 
door de heer Simonet gekumuleerd 
minister-direkteur-generaal, beheer
der, senator, burgemeester ad interim 
en dies meer, en ergens de heer De 
Bruyne, knecht van de ploeg, de 
mekanieker, met een Fall-geweer F.N. 
Herstal, de loop van dit automatisch 
wapen was versierd met een «Leeu-
wenwimpeltje - Ik zag hem in het zand 
ergens in Arable». In de volgwagen 
waren er mensen van Val-Saint-Lam-
bert, Dinanterie, et quelques autres. 
Zeg nu eerlijk: « Nooit meer Oorlog » -
De IJzerbedevaart de marsen, de 
betogingen van TAK, moet ik nu wer
kelijk nog buitenkomen en aan . mijn 
kinderen uitleggen «het waarom», 's 

Avonds heb ik een kaartje gelegd, 
gevloekt en gespuwd. Morgen is het 
bij ons thuis tomatensoep met balle
tjes. De balletjes van «mijn partij». 
Waarom toch ? 

H.O., Wetteren 

Red. — Ook wij hadden in onze 
wagen een gedachte. We zagen op 
Buitenlandse Handel een Vlaams-na
tionalist vertrouwd met de proble
men van het Vlaamse zakenleven en 
vooral van onze Vlaamse KMO-be-
drijven die dringend aan export toe 
zijn. En we zagen de eeuwige kring
loop van steeds maar Waalse ex
port-kontakten doorbreken. En we za
gen in funktie daarvan, een grotere 
kans voor de tewerkstelling in Vlaan
deren. En de mogelijkheid voor méér 
Vlamingen, om verder soep met bal
letjes te blijven eten. 

NIET MEER 

Aangezien ik de door de Volksunie 
ingenomen stellingen i.v.m. het ak
koord tussen de aan de regeringsvor
ming deelnemende partijen, hoege
naamd niet kan aanvaarden, moet ik u 
verzoeken mijn lidmaatschap te 
schrappen. 
Het weekblad « WIJ » dient mij voort
aan ook niet meer te worden toege
zonden. 

P.V.C, Dilbeek. 

Red. — U mag ons niet kwalijk 
nemen dat we aan uw tweede ver
zoek voorlopig geen gevolg geven. 
We blijven U «Wij» toesturen, om
dat we hetonze plicht achten in deze 
omstandigheden bij te dragen tot uw 
informatie. 

Brussel,8 juni 1977 

Waarde lezer(es], 

In de Wetstraat is er opnieuw 
parlementaire bedrijvigheid. 
Dinsdag was een historisch 
moment : Vlaams-nationalisten 
bezetten voor het eerst de rege-
ringsbanken. 
Het zal voor de twee VU-'minis-
ters en de staatssekretaris wel 
even wennen worden... Ook voor 
ons . 
De "Wij"-redaktie is vast voor
nemens het ministeriële beleid 
op de voet te volgen. 
Nu kunnen we in de keuken van de 
nationale politiek kijken. Die 
kans zullen we ons niet laten 
ontglippen. Er werd beloofd 
dat de bouw van de Vlaamse 
staat nu spoedig en snel zal 
aangevat worden. 
Over deze bouwwerken in de 
Wetstraat zullen we zorg
vuldig verslag uitbrengen. 
Want we zijn, net als U 
beste lezer, erg benieuwd 
hoe 'de bouwheren tewerk 
zullen gaan. 

WIJ 1 9 JUNI 1977 
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Het sociaal-ekonomisch programma 
van de nieuwe regering 
Vorige week publiceerden we grote gedeelten van het kommunautair 
pakt. Deze week is het de beurt aan het akkoord dat eveneens tot 
stand kwam over het sociaal-ekonomisch beleid van de regering. 
Het gaat hier om een uitgebreid dokument dat we wegens plaatsge
brek niet in extenso kunnen publiceren. We vatten dan ook samen. 
Zi j die zich uitvoeriger wensen te dokumenteren kunnen de integrale 
tekst bekomen op de redaktie of de studiedienst van de VU, Barrika-
denplein 12 1000 Brussel. 

Drie grote krachtlijnen 
Voorrang zal gegeven worden 
aan de : 
1. Bestrijding van de werkloos
heid; 
2. Aan de stabilizering van het prij-
zenpeil; 
3. Aan de gezondmaking van de 
overheidsfinanciën. 

Volledige tewerkstelling 
nastreven 
De hoofdbekommernis gaat uit 
naar een volledige tewerkstelling. 
Het gaat echter niet alleen om de 
opslorping van de bestaande 
werkloosheid maar ook op het 
vlak van de werkverschaffing 
aan de vrouwen en aan de jonge
ren. Gezien het achterblijven van 
buitenlandse Investeringen moet 
naar eigen middelen uitgezien 
worden Het zal dus nodig zijn, de 
ekonomische en industriële struk-
turen te versterken en te vernieu
wen door een aktief regeerbeleid 
ter zake. 
Vandaar ook de vaste wil tot 
bestrijding van de inflatie, wezen
lijke voorwaarde voor een duur
zaam ekonomisch herstel, dat vol
ledige tewerkstelling Inhoudt. 
Daarvoor moeten onverantwoor
de prijsstijgingen vermeden wor
den. Dat houdt verder in het 
behoud van de koopkracht door 
een gekoördineerde inzet van de 
monetaire middelen, de overheids
gelden en de prijzen- en kostenbe
heersing. Daarvoor zal zowel 
overleg gepleegd worden met de 
sociale organizatiès als met de 
verbruiker. In ieder geval wordt 
de koppeling lonen-prijzen ge
handhaafd 
De regering zal de oprichting van 
nieuwe bedrijven stimuleren en 
daadwerkelijk steunen terwijl 
overheidsinitiatieven moeten ge
nomen worden naast de privé-in-
dustrièle initiatieven en dit op 
voet van gelijkheid ter verstevi
ging van onze Industnèle struktu-
ren en het bereiken van de doel
stellingen van het ekonomisch be
leid en van het plan. Dat zal o.m. 
gebeuren dank zij een hervor
ming van de statuten van de 
Nationale Investeringsmaatschap
pij (NIM). 

Aanpassing van 
het plan 

Het Ran 1976-1980 zal aan de 
aktualltelt worden aangepast 
door het betrekken van de hol
dings. Deze samenwerking zal ge
beuren via decentrallzering In 
overeenstemming met de nieuwe 
bepalingen inzake gewestvor
ming. Zulks moet ook gepaard 
gaan met een procedure-vereen
voudiging. De multinationals zul
len zich voortaan moeten schik
ken naar de bepalingen van de 
kodeks van goede gedragsrege
lingen. 
Een ander middel tot het schep
pen van werkplaatsen is de direk-

te openbare investering, met voor
rang voor kollektieve Investe
ringen met sociale inslag zoals 
gemeenschappelijk vervoer, so
ciale woningbouw enz. De proce
dures zullen versoepeld worden 
Voor de Kleine en Middelgrote 
Ondernemingen (KMO) zullen 
specifieke maatregelen getroffen 
worden. Ook hier wordt een admi
nistratieve vereenvoudiging nage
streefd o.m wat de BTW betreft. 
Er zal ook gestreefd worden naar 
een optimale tewerkstelling in de 
land- en tuinbouw. 
Een bijzondere inspanning moet 
geleverd worden om een nieuwe 
uitvoerstrategle uit te werken 
(wat In de eerste plaats tot de 
taak zal behoren van de minister 
van Buitenlandse Handel, senator 
De Bruyne nvdr). 

De herverdeling van de bestaan
de tewerkstelling is een ander 
belangrijk luik In dit programma, 
o.m. door verlenging van de leer
plicht bnjgf)ensioen, geleidelijke 
arbeidsduurvermindering, bevor
deren van deeltijdse arbeid, uit
schakeling van sluikwerk en de 
vermindering van de overuren en 
de kumulaties. 

Er wordt ook een hele reeks 
maatregelen voorzien voor een 
zo snel mogelijke inschakeling 
van de beschikbare werkkrach
ten (versterkte aktie tot toeken
ning van de arbeidsplaatspremies 
enz.). 

De politiek van overheidssteun 
aan bedrijven In moeilijkheden 
wordt voortgezet terwijl het recht 
op toezicht door de overheid op 
de energiesektor wordt versterkt. 
Aan de energie wordt trouwens 
veel aandacht in dit programma 
geschonken. Energiebesparing, 
gewaarborgde levering, voorde
ligste wijze van energiebevoorra
ding aan de nijverheid, enzJ. De 
staat zal trouwens in de gas- en 
elektriciteitssektor een aktiever 
toezicht gaan uitoefenen, mede 

op grond van staatsparticipaties 
vla een subholding van de NIM. 

Financiële kontrole 
Veel aandacht wordt eveneens 
besteed aan de kontrole van de 
financiële instellingen wier aktlvi-
teit moet betrokken worden bij 
het ekonomisch financieel en mo
netair beleid. In de beheerraad 
van de vier voornaamste banken 
zal een regeringsafgevaardigde 
aangeduid worden die de ziens
wijze van de regering moet vertol
ken wanneer belangrijke beslissin
gen moeten genomen worden. 

Ernstige budgettaire 
toestand 

Blijkbaar terloops vermeldt het 
dokument als punt 15 dat de rege
ring nieuwe onderhandelingen 
wenst tot het snel afsluiten van 
akkoorden betreffende Maas en 
Schelde. (Het zou warempel 
meer dan tijd worden I nvdr). 

De ernst van het financiële vraag
stuk vereist een veelzijdige aan
pak. Stimuleren van de ekonomi
sche aktivlteit, beheersing van 
het stijgingsritme van de over
heidsuitgaven, verscherping van 
de strijd tegen de belastingontdui
king, wat een billijker en recht
vaardiger lastenverdeling zal mo
gelijk maken. 
De regering zal zich bij het opma
ken van de begroting 1978 door 
deze Ideeën laten inspireren. 

^ ^ 

Recht op arbeid 

(pdb) Met 250.000 volledig 
werklozen In België krijgt de 
leuze recht op arbeid een 
diepgaande maatschappelij
ke betekenis En een mense
lijke betekenis: recht op een 
levenswaardig bestaan. Nu 
blijkt dat er over acht jaar in 
Vlaanderen nog ongeveer 
200000 mensen meer dan 
nu werk zullen zoeken. Onze 
aktieve bevolking neemt im
mers nog voortdurend toe. 
Van 1976 tot 1985 met 
230.000 mannen en vrou
wen. Om de bestaande werk
loosheid en de toekomstige, 
die WIJ op grond van het hui
dige ekonomisch leven kun
nen verwachten, op te van
gen, moet in Vlaanderen drin
gend de ekonomie groeien, 
de schoolplicht verlengd wor
den, de pensioenleeftijd ver
lagen en de werktijd verkor
ten. 

Al zijn velen het In ons land 
hierover eens, al hoor je 
zulks In politieke kringen, al 
stellen de vakbonden eisen 
In deze zin, toch doet het 
goed dat de bazen die zich 
verenigen in het Vlaams Eko
nomisch Verbond tot ditzelf
de besluit komen, in overleg 
en na ernstig onderzoek. Als 
wij het allen eens zijn, waar
op wachten we dan ? 
Het kongres van het VEV 
heeft een fundamentele bijdra
ge geleverd tot de aanpak 
van de verbetering van het 
leven in Vlaanderen. Het Ver
bond heeft voor zijn kongres 
enkele studies gepubliceerd 
die onze bestuurders van 
ons land evenzeer kunnen 
benutten. 

Uit de studie De onderne
ming in Vlaanderen blijkt nog 
eens dat de meeste bedrij

ven bij ons klein zijn. Gemid
deld werken er maar 12 men
sen per bedrijf en bedraagt 
de omzet niet meer dan 11 
miljoen fr. In dit gemiddelde 
zijn verrekend : de 74 bedrij
ven In Vlaanderen met meer 
dan 1.000 werkers en de 268 
met een omzet van meer 
dan 1 miljard fr. 
Onze industrie verkoopt 52 
% van haar produkten in het 
buitenland. Sommige bedrijf
takken (basismetaal, schei

kunde en vervoer) verwezen
lijken een uitvoer van 80 tot 
zelfs 90 %. Onze grote uit
voer Is de voornaamste oor
zaak van de snelle groei van 
onze ekonomie. Maar bij 
moeilijkheden op de wereld
markt (1975) maakt dit ons 
ook zeer kwetsbaar. Bij een 
heropleving (vorig jaar) 
wordt het produktieverlies 
snel weer goedgemaakt. In 
1976 groeide de uitvoer van 
de Vlaamse Industrie weer 
met 26 %. 
De studie Bevolking van het 
VEV maakt duidelijk dat er in 
1985 nog 230.000 aktieve 
personen meer zullen zijn 
dan in 1975. Dit is geen ver
onderstelling, de mensen die 
straks werk zoeken, lopen 
nu school. Aanvaardt men 
dat 50.000 mensen werkloos 
zijn (door omstandigheden 
met meteen werkgeschikt) 
dan moeten er over acht 
jaar 280.000 werkplaatsen 
bijgekomen zijn. Tijdens de 
voorbije tien jaar kende de 
Vlaamse ekonomie een 
groei van 4,2 % per jaar. De 
arbeidsduur verminderde 
met 1,4 % per jaar. Houden 
wij onze ekonomische groei 
op dit peil (denk aan de 
export) en verkorten wij on

ze arbeidsduur (36 uren
week) dan zijn er In 1985 al 
260.000 arbeidsplaatsen 
meer dan nu. Het tekort aan 
werkgelegenheid dat nog 
overblijft en dat ook toe
neemt door de geringe eko
nomische groei kan ruim
schoots opgevangen wor
den door de schoolplicht te 
verlengen tot 16 of 18 jaar 
(voor allebel werd de invloed 
berekend) en de pensioen
leeftijd te verlagen. 

De kongresbesluiten samen
vattend, zei de afgevaar
digd-beheerder van het 
VEV, moeten de bedrijven 
streven naar groei, rendabili
teit en expansie. Het indus
trieel beleid moet gericht 
worden op groeiende bedrij
ven I p.v. op gehele sektoren. 

De overheid moet haar subsi-
dlënng vervangen door een 
stelsel dat de belemme
ringen voor de bedrijven 
wegneemt. De bedrijven 
moeten voor tewerkstelling 
zorgen (zie hiervoor) en In 
de bedrijven moet voor baas 
en werker een koalitlemodel 
uitgewerkt worden. 

Hier schuilen wel adders on
der de grasperken van de 
Industrieterreinen. Samen
werken onderstelt gelijk
waardigheid. En gelijkwaar
digheid vraagt machtseven
wicht, gelijk beslissingsrecht 
en eigendomsrecht. En de 
vrijheid om het rectit op ar
beid onder te brengen in een 
vernieuwde samenleving 
met een nieuwe levensstijl 
en een nieuw kultuurpa-
troon. 
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De historische betelcenis 

De thans voorgestelde staatshervorming moet 
gezien worden in een historisch perspektief Sedert 
de eerste wereldoorlog heeft de Vlaamsnationale 
vleugel van de Vlaamse Beweging zich de hervor
ming van de unitaire, gecentraliseerde Belgische 
Staat tot doel gesteld Aanvankelijk werd deze eis 
nogal simplistisch geformuleerd als «zelfbestuur», 
later meer nauwkeurig ais «federalisme » 

Pas na de tweede wereldoorlog kwam de door
braak van de federalistische gedachte in de Belgi
sche politiek, weze het afgezwakt tot decentralisa
tie, kultuurautonomie, gewestvorming 

Een eerste poging om met de Grondwetsherziening 
van 1970 tot een hervorming van de staat te komen 
liep uit op een volslagen mislukking De Vlamingen 
betaalden er een zeer hoge pnjs voor (pariteit in de 
regenng, dubbele meerderheden, alarmprocedure, 
vnjheid voor het gezinshoofd, enz ) en een aantal 
zeer belangrijke problemen bleven onopgelost Met 
het vooruitzicht dat deze onopgeloste problemen 
als een zware hypotheek op toekomstige onderhan
delingen zouden wegen 

In feite werd de unitaire staatsstruktuur niet of nau
welijks aangetast De kultuurautonomie werd in de 
uitvoering aanzienlijk afgezwakt, o m door de voog
dij van de centrale regenng Ze bleef in de praktijk 
ver beneden de verwachtingen Het statuut voor de 
Brusselse agglomeratie werd een pijnlijke misluk
king Artikel 107 quater op de gewestvorming kon 
niet uitgevoerd worden en was voor de Vlamingen 
onaanvaardbaar (gewestvorming met drie, geen 
eigen fiskaliteit, enz ) 

Sedert de Grondwetsherziening van 1970 bevond 
de staatshervorming zich in een impasse en werd 
geen vooruitgang meer geboekt Daarbij kwam dat 
het huidige parlement geen konstituante is Men 
kon zich voorstellen dat de staatshervorming voor 
jaren geblokkeerd was 

Het IS nochtans dringend gewenst, zo spoedig 
mogelijk de essentiële strukturen van een hervorm
de staat tot stand te brengen om de unitaristische 
krachten iedere hoop te ontnemen en de grondslag 
te leggen waarop de opbouw van een Vlaamse 
deelstaat zou kunnen beginnen 

Het was politiek onverantwoord de huidige labiele 
toestand nog jaren te laten voortduren en aldus de 
kans te missen om, zonder verder tijdverlies, de 
natie-vorming in het Vlaamse land gestalte te 
geven leder uitstel was tijdverlies, om omdat de 
problemen dezelfde zouden blijven en de machts
verhoudingen (Vlamingen-Franstaligen) nooit meer 
grondig zouden veranderen mede als gevolg van 
de Grondwetsherziening 

Een ingrijpende staatshervorming is nu en in de toe
komst slechts door te voeren met een ruime meer
derheid en wel met een meerderheid in Vlaande
ren, in Wallonië en in Brussel Zonder deze ruime 
meerderheid zou men steeds het gevaar lopen 
terug te schnkken voor vergaande hervormingen 
en blijven steken in ontoereikende, halfslachtige 
oplossingen 

Van het gemeenschapspakt dat thans tot stand 
gekomen is moet gezegd worden dat het een ingnj-

pende, fundamentele staatshervorming voorstelt en 
dat de ruime meerderheid die hiervoor vereist is 
aanwezig is 

Onbetwistbaar gaat hetgeen thans overeengeko
men werd inzake hervorming van de staat veel ver
der dan hetgeen in het verleden ooit onder ogen 
genomen werd bij politieke onderhandelingen 

Het komt er dan ook op aan in de eerste plaats het 
geheel te zien van de hervormingen die uit dit 
gemeenschapspakt zullen voortvloeien indien het 
zal uitgevoerd worden Gans de struktuur van de 
staat wordt erdoor gewijzigd 

De gemeenschappen en de gewesten krijgen een 
eigen, onafhankelijk politiek bestaan Er komen 
eigen, rechtstreeks gekozen raden met een exklu-
sieve wetgevende bevoegdheid (parlement wetge
vende macht) en eigen zelf gekozen exekutieven 
(regeringen, uitvoerende macht), politiek verant
woordelijk voor deze raden Voor al de materies die 
tot de exklusieve bevoegdheid behoren van deze 
nieuwe instellingen verliest het nationaal parlement 
en de nationale regering iedere bevoegdheid en 
zelfs het voogdijrecht Dit is een volwaardige auto
nomie 

Men kan eventueel nog diskussieren over een uit
breiding van de lijsten der bevoegdheden Maar de 
instellingen en het princiep van de autonomie zijn 
definitief verworven 

Van Vlaamse zijde werd steeds een federalisme 
met dne afgewezen, alhoewel men steeds heeft 
moeten toegeven dat het feit Brussel niet uit te 
schakelen was en er een oplossing moest voor 
gevonden worden Wat voor de Vlamingen onaan
vaardbaar was — het moet duidelijk gezegd — 
was dne gewesten met dezelfde bevoegdheden en 
een Senaat of Kamer waarin het Vlaamse Gewest 
zou komen te staan tegenover een Waals en een 
Brussels Gewest Deze klip werd thans omzeild De 
Kamer van Volksvertegenwoordigers blijft in haar 
samenstelling ongewijzigd 

De Senaat wordt omgevormd tot een Senaat der 
Gemeenschappen het zijn de twee Gemeen
schapsraden die samen de senaat vormen, zodat 
Brussel alsdusdanig met vertegenwoordigd is 

De Vlamingen uit Brussel zetelen in de Vlaamse 
Gemeenschapsraad, de Franstaligen uit Brussel in 
de Waalse Gemeenschapsraad Het zijn dus de 
twee gemeenschappen en met de dne gewesten 
die erkend worden en die vertegenwoordigd zijn 
De demokratische meerderheid van de Vlamingen 
wordt in de Senaat gerespekteerd (geen paritaire 
samenstelling), met de aanvaardbare korrektie in 
dergelijke federale struktuur van de dubbele meer
derheid Walen en Franstalige Brusselaars zullen 
nooit de Vlamingen kunnen overstemmen 

Daarbij komt dat het Brussels Gewest — beperkt 
tot de 19 gemeenten — m twee opzichten verschiH 
van de andere twee gewesten 

Aan de bevoegdheid van het Brussels Gewest zijn 
onttrokken alle kulturele en persoonsgebonden 
matenes Deze behoren, ook wat Brussel betreft 
tot de bevoegdheid van de twee gemeenschapsra

den Er IS geen Brusselse gemeenschapsraad Daar
naast IS het duidelijk dat in feite het Brussels 
Gewest een aantal tievoegdhëden, toevertrouwd 
aan de gewesten, niet zal kunnen uitoefenen Het 
volstaat de lijst der bevoegdheden te overlopen 
Ten slotte is er voor het Brussels Gewest een gans 
biezondere regeling voorzien die vastligt in speciale 
strukturen als waarborg voor de Vlamingen 
Dat de Vlamingen in Brussel, politiek gezien, een 
minderheid zijn is een onloochenbaar feit, zonder 
enig realistisch vooruitzicht dat in lengte van jaren 
deze verhouding zou kunnen omgekeerd worden 
en de Vlamingen in Brussel de meerderheid zouden 
worden Daarom heeft men van Vlaamse zijde 
steeds aangedrongen op bescherming en waarbor
gen voor deze Vlaamse minderheid Wanneer deze 
waarborgen en deze bescherming thans voorzien 
worden protesteert men dat men van de Vlamingen 
in Brussel een beschermde minderheid maakt Men 
moet weten wat men uiteindelijk wil De volledige 
pariteit heeft men in waarheid nooit durven eisen 
met alle gevolgen die er aan vast zitten (gemeente
raden, gewestraden, executieven) Een quasi-pan-
teit biedt in werkelijkheid geen enkele waarborg 

Wat thans voorzien wordt zijn parallelle struktu
ren hetzelfde voor de Franstaligen als voor de Vla
mingen Dus geen afzonderlijk statuut voor de Vla
mingen Hetzelfde statuut voor beide taalgroepen 

Voor het eerst krijgen de Vlamingen op gemeente
lijk vlak, in de gemeenten waarborgen Daarbij 
komen de waarborgen op gewestelijk vlak, in het 
Gewest Aldus wordt een sluitend systeem opge
bouwd van laag tot hoog 

Daarenboven mag zeker met uit het oog verloren 
worden dat de Vlaamse Gemeenschapsraad be
voegd IS binnen het Brussels Gewest, met als uit
voerende arm een lid van het Vlaams executief en 
de NOC 

Nooit werden aan de Vlamingen in de Brusselse 
agglomeratie zoveel waarborgen gegeven 

Met de integratie van de zes randgemeenten met 
faciliteiten m het Vlaams Gewest, de beperking van 
het Brussels Gewest tot de huidige 19 gemeenten 
zonder enige gebiedsuitbreiding, de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel, de opdeling van de 
provincie Brabant komen wij tot een terntonaal vol
ledig gaaf Vlaams Gewest 

De bevoegdheid van het Vlaams Gewest strekt 
zich onbetwistbaar uit over de zes faciliteitsgemeen-
ten en dat in alle matenes die tot de bevoegdheid 
van het Gewest behoren, met inbegrip om van de 
ruimtelijke ordening en het huisvestingsbeleid 

De grote strukturen die tot stand gebracht worden 
— de rechtstreekse gekozen gewestraden er 
gemeenschapsraden, de eigen executieven, onaf
hankelijk van het Centraal Gezag, de Senaat der 
Gemeenschappen, enz — kunnen naar mijn me
ning als definitieve verworvenheden beschouwc 
worden 

Ik zie met in wat men er in de toekomst nog funda
menteel zou kunnen aan veranderen of verbeteren 
ZIJ beantwoorden aan hetgeen van Vlaamse zijde 
steeds vooropgezet werd 
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van het Gemeenschapspakt 

De bevoegdheden die overgedragen worden zijn 
— wanneer men de bevoegdheden van de gewest
raden en de gemeenschapsraden samenvoegt — 
substantieel. Daarbij komt voor de gewestraden de 
concurrerende bevoegdheid: zij zijn buiten hetgeer 
behoort tot hun exklusieve bevoegdheid daaren
boven bevoegd voor «alles wat van gewestelijk 
belang Is », zolang en in zover de nationale wetgever 
de zaak niet tot zich trekt Dit kan niet, indien een meer
derheid van Vlamingen er niet mee akkoord gaat 

Eigen financiële inkomsten zijn voorzien. Naast de 
dotaties, over de aanwending waarvan de gewest
raden en de gemeenschapsraden eigenmachtig 
kunnen beslissen, zijn voorzien eigen fiskaliteit over
dracht van een percentage van de door de Staat 
geïnde belastingen, leningen en niet-fiskale inkom
sten. 

Ik ben van oordeel dat hetgeen aldus bekomen 
werd zeer belangrijk is en dat men het niet lichtzin
nig kan of mag van de hand wijzen, niet wetend 
wanneer zich nogmaals de gelegenheid zal voor
doen om tot een dergelijk globaal akkoord te 
komen mét daarbij de waarborgen dat het ook zal 
uitgevoerd worden (zie de waarborgclausules). 

Tegenover dit alles "staan de toegevingen. Men wist 
bij voorbaat dat een transaktie, een kompromis 
onontwijkbaar was. Wij stonden tegenover een 
erfenis van vroeger, voor de gevolgen van toestan
den die in het leven geroep)en waren (de randge
meenten met faciliteiten). 

Niemand kon redelijkerwijze verhopen dat men van 
Vlaamse zijde zou kunnen bekomen én de afschaf
fing van de faciliteiten, én de beperking van het 
gewest Brussel tot de 19 gemeenten. 

Het verzet tegen gebiedsafstand was zeer scherp. 

Het enig alternatief om te slagen was, een toege
ving doen wat het statuut van de Franstaligen in de 
gemeenten met faciliteiten betreft 

Wanneer wij rekening houden met de werkelijke 
toestand en de machtsverhoudingen in deze ge
meenten is dit statuut op gemeentelijk vlak veeleer 
voordelig voor de Vlamingen in meerdere van deze 
gemeenten. Hoofdzaak was deze gemeenten te 
integreren in het Vlaamse Gewest en te onderwer
pen aan de bevoegdheid van het Vlaams Gewest 

Indien de Vlaamse Gemeenschap de toestand uit
eindelijk niet de baas kan in zes gemeenten, dan is 
het om te wanhopen. Dan kan men daar slechts 
tegenover stellen dat wanneer men de zaken op 
hun verloop laat en niets wijzigt aan de huidige toe
stand, er zeker niets goeds te verwachten is. Of 
men zou de meeste van deze randgemeenten defi
nitief moeten afschrijven. 

De felste kritiek is echter gekomen tegen het zgn 
inschrijvingsrecht Het komt er in de eerste plaats 
op aan een juiste voorstelling te geven van wat dit 
inschrijvingsrecht precies inhoudt Pas daarna kan 
men zich een mening vormen over het gevaar dat 
het meebrengt Ten slotte moet men oordelen, in 
geweten, of omwille van dit inschrijvingsrecht al het 
overige dat verworven werd over boord moet 
gegooid worden. 

Het is evenwel niet realistisch te zeggen: men had 
dit moeten weigeren. Het was politiek niet mogelijk 
nadat iedere gebiedsuitbreiding van Brussel gewei
gerd was. Uiteindelijk bleek deze ultieme beslissing 
doorslaggevend voor het slagen of het mislukken 
van de onderhandelingen. Onderstreept moet wor
den dat diegenen die gebruik maken van dit inschrij
vingsrecht geen enkele faciliteit bekomen in de 
gemeente waar zij wonen. Integendeel kan men 
hen voortaan iedere, ook feitelijke, faciliteit weige
ren. Het betekent alleen dat de administratieve 
behandeling van hun dossier gebeurt in de gemeen
te waar zij zich laten inschrijven en dat zij daar in 
het Frans te woord gestaan worden. Ik meen niet 
dat hieraan een overdreven belang moet gehecht 
worden, hoe onaangenaam het ook voorkomt Een 
bedreiging voor het Vlaams karakter van de 
gemeente waar zij wonen is het zeker niet 

Hetgeen het meest gevreesd wordt van Vlaamse 
zijde is dat de Franstaligen aldus kunnen geteld 
worden. In feite kunnen zij nu ook geteld worden 
overal waar zij met een Franstalige lijst deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

De vraag is niet of zij aldus kunnen geteld worden, 
de vraag is of daaruit onaangename gevolgen kun
nen voortvloeien. 

In dit pakt hebben de Franstaligen zich neergelegd 
bij het feit dat de grenzen van het Brussels Gewest 
deze zijn van de 19 gemeenten, alhoewel zij weten 
dat er buiten dit gewest Franstaligen wonen. Deze 
grenzen moeten vas! tgelegd worden en zullen 
vastgelegd worden in de Grondwet waarin de gren
zen van de Gewesten moeten bepaald worden. In 
de toekomst zal aan deze grenzen geen wijziging 
meer kunnen aangebracht worden zonder grond
wetsherziening. 

Uiteindelijk is de enige vraag of de Vlamingen vol
doende zelfvertrouwen hebben. Want gans het pro
bleem moet gesitueerd worden niet in de huidige 
situatie, maar in de ingevolge de staatshervorming 
grondig gewijzigde situatie van morgen. Het is deze 
gewijzigde situatie die men onder ogen moet 
nemen om het gevaar van het inscriptie-recht te 
evalueren. 

Niemand zal ontkennen dat de te nemen beslissing 
uiterst moeilijk was. Een simplistische voorstelling 
alsof men maar te weigeren had is niet realistisch. 

Men mag niet vergeten dat gedurende vele dagen 
en nachten zeer hard onderhandeld werd, veel 
bekomen werd en niemand kon verwachten dat het 
netelige probleem van Brussel en van de randge
meenten kon opgelost worden zonder enige toege
ving. Men vergete daarbij niet welke toegevingen 
van Franstalige zijde gedaan werden. Het is vanzelf
sprekend onjuist het voor te stellen alsof de toege
vingen alleen van Vlaamse zijde zouden gedaan 
geweest zijn. 

Het behoud van de «carcan», de integratie van de 
randgemeenten in het Vlaamse Gewest het statuut 
voor de Vlamingen in de gemeenten van de Brussel
se agglomeratie en in het Brusselse Gewest zijn 
voor de Franstaligen ook toegevingen vanuit hun 
standpunt 

Redelijk of onredelijk, men dient zich bij onderhan
delingen ook in te denken in de situatie waarin de 
tegenspelers zich bevinden. 

De Vlaamse onderhandelaars hebben een zware 
opdracht vervuld, een historische opdracht Zij heb
ben het recht beoordeeld te worden op het geheel 
van wat het Gemeenschapspakt genoemd wordt 

Frans Van der Eist 

stichter-voorzitter 
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En bovendien 

. . .heeft premier Tindemans aan 
zijn gast, president Kaunda van 
Zambia, verklaard dat België het 
recht op zelfbeschikking van de 
volkeren van Zimbabwe en van 
Namibië erkent, en dat hij de 
Zuidafrikaanse apartheidspoli
tiek verwerpt. 
...klaagt de ACOD-centrale 
voor onderwijs de talrijke benoe
mingen aan die minister de Croo 
in de voorbije weken op onwetti
ge wijze zou gedaan hebben. 
. . .zei professor R. Vandeputte, 
ere-goeverneur van de Nationa
le Bank, in Antwerpen, dat er 
geen ekonomische krisis meer 
is. 

...berekende de studiedienst 
van de Kredietbank zopas dat er 
niet minder dan 225.000 struktu-
rele werklozen z i jn ; mensen die 
er niet van moeten dromen spoe
dig werk te vinden. 

... zit Knokke-Heist met een geld-
berg munststukken die wei zo'n 
2 miljoen stuks zou kunnen be
dragen. 

...heeft het gemeentebestuur 
geen personeel om de muntstuk
ken, die afkomstig zijn van de 
parkeermeters in de stad, te tel
len. 

... wil een financiële instelling dit 
telkarweitje voor haar rekening 
nemen. 
... vraagt zij daarvoor 0,50 fr. per 
muntstuk. 
... blijft er van die geldberg voor 
de gemeentekas dus niet zoveel 
meer over. 
. . .mag men zich wel aan een 
tariefverhoging voor de parkeer
meters verwachten... 
. . .z i jn elk jaar zowat 350.000 
werknemers het slachtoffer van 
een arbeidsongeval. 

. . .bouwt Schaarbeek een nieuw 
ziekenhuis dat 1 miljard fr. gaat 
kos ten ; neemt de staat 70 t h . 
voor haar rekening. 
...heeft de Waalse federalisti
sche drukkingsgroep, «Wallonië 
Libre », herhaald dat zij amnestie 
afwijst. 

. . .werd in België een front ter 
verdediging van 's lands een
heid opgericht. 
...zeggen die vaderlandslieven
de groeperingen dat men er op 
listige wijze in geslaagd is alles 
te scheiden, zoals de bezetter 
het gewild en gewenst heeft, in 
'14-'18 en in '40-'45. 
. . .zi jn zij verontrust omdat in 
brede kringen verachting is ge
groeid voor al wat roem en waar
digheid van de Belgen uitmaakt. 

... protesteert de Vlaamse Volks
beweging van West-Vlaanderen 
omdat deze provincie geen ver
tegenwoordiger heeft in het kabi
net, terwijl het arrondissement 
Brussel negen ministers telt. 

. . .hadden zitting in het redaktie-
komitee voor de definitieve rege
ringsverklaring : Tindemans, Hu-
rez en Vanden Boeynants, 
Claes, Califice, Chabert, Geens, 
De Bruyne en Outers. 

Het is wel even wennen: Vlaams-nationalisten in een Belgische regering maar met de vaste wil het regerings
programma, dat een federalizering voorziet, strikt uit te voeren. 

SLEUTELPOSIT IES 

Aan Waalse kant heerst enig 
ongenoegen omdat men vindt 
dat de Volksunie bij de rege
ringsvorming erin geslaagd is, 
een belangrijk deel van de koek 
toebedeeld te krijgen. 

In Waalse zakenkringen merkt 
men op dat het Wetenschapsbe
leid en de Buitenlandse Handel, 
en vooral het beheer van deze 
beide sektoren door ministers 
van één en dezelfde partij, sleu
telposit ies zijn voor de ekonomi
sche heropleving. 

«Wij hebben de lastige departe
menten en de dienstbetoon-de-
partementen gekregen », zeggen 
heel wat Walen, «terwij l de Vla
mingen de hand wisten te leg
gen op wellicht minder spektaku-
laire maar daarom niet minder 
beslissende sektoren >. 

U I T N O D I G I N G 

En bovendien 

Partijvoorzitter Hugo Schiltz 
vraagt een open debat met het 
Overlegcentrum van de Vlaam
se Verenigingen. Hij heeft ge
noeg, zo zegt hij, van het ge
schrijf en gewrijf achter de 
schermen. -

Dit debat zou alleen maar verhel
derend kunnen werken. We ho
pen dat het Overlegcentrum de 
uitnodiging zal aanvaarden. We 
zijn ervan overtuigd dat informa
tie de eerste voorwaarde is om 
de vertrouwensbreuk te herstel
len, die tussen Vlaamsgezinden 
vooral in en rond Brussel is ont
staan. 

Deze informatie is tot nog toe 
vanwege heel wat motieschri j-

Voor de petite histoire van de Vlaamse Beweging blijve 
geboekstaafd, dat de eerste Vlaams-nationale ministers uit 
de geschiedenis langer dan een nacht onbeëdigd zijn geble
ven. Ze waren verleden week woensdag ten Paleize getogen 
zoals dat hoort, in donker pak en met een versgestreken 
hemd. Wie hen twee uur later bij het buitenkomen wilde felici
teren, vernam met enige verbazing dat zij de twee vingers 
misschien wél in hun neus (of in hun ogen, zullen tegenstan
ders van het Gemeenschapspakt zeggen..J hadden gesto
ken, maar niet in de lucht Ze werden door een lijkbleke Tinde
mans uitgeleide gedaan, terwijl een verbolgen Saksen-Cobur-
ger een einde maakte aan twee uur zenuwslopend anticham
breren. 
... want de Kroon was ontbloot geworden. Ze was daaren
boven dan nog precies ontbloot geworden door degenen, die 
haar doorgaans het hartstochtelijkst dekken: de konservatie-
ve PSC-steunpilaren van troon en altaar Voortreffelijke drie
kleurige staatslieden zoals Vanden Boeynants, Califice, Hum-
blet en Michel stuurden, in antwoord op de koninklijke uitnodi
ging om toe te treden tot de regering en om de eed af te leg
gen, hun zeer onhoffelijke kat En dus viel het feesie die 
avond in het water en dus moest het 's anderendaags nog 
maar es overgedaan. 

Tout Ie 
sérieux Wallon 

Want de vier hogervermelde heren hadden van hun partijce-
nakel verbod gekregen om de eed af te leggen. In een late 
oprisping van weerzin ordonneerden PSC-voorzitter Gram
me en zijn voorganger Nothomb, dat de koning het nog maar 
effe zonder PSC-excellenties moest stellen. Ze bleven daar
mee in de lijn van wat ze uitgespookt hadden tijdens het 
Egmontberaad: stokken in de wielen steken, dwars gaan lig
gen, nummertjes opvoeren en in de mate van het mogelijke 
beletten dat er een ander België van de grond zou komen 
dan dat, wat hen nu al zo lang verwende. Zo zijn ze het 
gewoon, de bakerkinderen van de PSCi^en partij met door
gaans bijna zoveel ministers als parlementsleden, in de wat
ten gelegd en gekoesterd door de CVP. En nu liep het voor 
het eerst toch wel wat anders. De PSC-geeuwhonger werd 
niet bevredigd. En er kwam een akkoord tot stand, dat deze 
trikolore knapen in hun hart verafschuwen. 
« Tout Ie sérieux wallon >>. Dat was de PSC-slogan bij de jong
ste verkiezingen. Tout Ie sérieux wallon van de PSC, zoals hij 
aan het daglicht kwam verleden week woensdag. Tout Ie 
sérieux wallon van het RW tijdens de kapriolen in de vorige 
regering. Tout Ie sérieux wallon waarmee de Waalse liberalen 
hun cirkusnummertjes opvoerden bij de regeerverklaring in 
de Kamer 
Een van de voordelen van het Gemeenschapspakt is alvast, 
dat Vlaanderen binnen afzienbare tijd grotendeels bevrijd zal 
zijn van tout ce sérieux wallon. En dat het, in zijn eigen struktu-
ren, genoeg zal hebben aan zijn bloedeigen Nederlandse 
ernst 
Het IS onder meer omdat zij dit beseffen, dat de unitaire 
baronnen nog een laatste aanval waagden op het akkoord. 
En dat de «Libre», anders zó vernietigend voor wie er ook 
maar de schijn zou van hebben héél eventjes de kroon te wil
len ontbloten, thans zo mild was. Zo begrijpend. Zo verzoe
nend. En zo vergevingsgezind. 
Het unitaire België is destijds geboren op de tonen van de 
Stomme van Portici. De zwanezang was zo mogelijk nóg 
stommer 

vers uiterst gebrekkig geweest 
We konden deze week nog uit 
de mond van de voorzitter van 
een zeer belangrijke Vlaamse 
kultuurvereniging noteren, dat 
hij zich een oordeel gevormd 
had over het Gemeenschaps
pakt aan de hand van de uittrek
sels ervan die in het dagblad 
«Le Soir» hadden gestaan. Wij 
wezen erop, dat dit toch wel een 
zéér gebrekkige basis voor ei
gen oordeelsvorming was en he
lemaal geen basis voor het inne
men van publieke standpunten. 
De man moest het beamen. 
Maar in naam van zijn vereni
ging had hij dan toch maar dade
lijk geprotesteerd. En hij zegde 
verontschuldigend dat hij dit pu
bliek oordeel wel zou milderen, 
maar niet dadelijk. Want, zo 
meende h i j : «Ik kan me toch 
niet belachelijk maken door op 
korte ti jd eerst zwart en dan wit 
te zeggen ». 

BAERT 
FRAKTIELEIDER 

Daar Vic Anciaux staatssekreta-
ris is geworden, moest hij ver
vangen worden als voorzitter 
van de VU-Kamerfraktie. 
Hij wordt opgevolgd door Frans 
Baert. De Kamerfraktie heeft 
een zeer gelukkige keuze ge
daan door onze Gentse volksver
tegenwoordiger met deze taak 
te belasten. Hij is een der aller
beste juristen uit het parlement. 
In de eerstvolgende ti jd zal de 
aanwezigheid van Frans Baert, 
met zijn gedegen gespecializeer-
de kennis, aan het hoofd van 
onze Kamerfraktie uitzonderlijk 

. belangrijk zijn : hij zal er met het 
nodige gezag mede over kunnen 
waken dat het Gemeenschaps
pakt van blauwdruk naar verwe
zenlijking wordt gebracht. 

W A L E N 
TEGEN A M N E S T I E ? 

«La Wallonië l ibre», een druk
kingsgroep, blijft gekant tegen 
het verlenen van amnestie. Ken
nelijk moet deze groep nog wen
nen aan het pre-federalisme dat 
met de nieuwe regering zijn intre
de deed. Er is reeds gezegd, dat 
de deelstaten o.m. inzake repres
sie en amnestie een eigen stand
punt kunnen innemen, wat met
een inhoudt dat b.v. het Vlaams 
ministerkomitee binnen afzienba
re ti jd in Vlaanderen komaf kar; 
maken met de funeste gevolgen 
van de repressie op sociaal 
vlak, waartoe de VU vast er 
zeker een flink deel zal bijdra
gen. 
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G E E N KRIS IS M E E R ? 

Een toespraak van de gewezen 
goeverneur van de Nationale 
Bank, de heer Robert Vandeput-
te, voor een vergadering van 
Kristel i jke Werkgevers heeft 
nogal wat stof doen opwaaien in 
deze eerste wit tebroodsweek 
van de regering Tindemans. Vol 
gens de h. Vandeputte is er 
thans geen eigenlijke ekonomi-
sche krisis meer, waarbij hij 
steunt op bepaalde cijfers. Zo 
wordt een bepaald cijfer aan 
werklozen beschouwd als een 
grens. Wanneer men onder die 
grens komt is er strikt genomen 
geen ekonomische krisis meer. 

Dit wekt nogal verbazing als 
men weet dat er thans nog een 
280.000 werklozen zijn, waarvan 
er 225.000 struktureel werkloos 
zijn, d.w.z. dat ze werkloos zijn 
omdat er geen werkplaatsen ge
noeg zijn en niet omdat de kon-
junktuur ongunstig zou zijn. In
dien de heropleving aanhoudt 
dan nog zullen de 225.000 geen 
job vinden. Vandaar ook de kies-
belofte van de B S P : 100.000 
nieuwe arbeidsplaatsen, aan 
welk probleem de regering trou
wens voorrang geef t In ieder 
geval, afgezien van zekere eko
nomische wetten, is het o.i. voor
barig van het einde van de krisis 
te spreken, als er nog een kwart 
miljoen werklozen zijn, er nog 
steeds bedrijven hun deuren 
sluiten en nieuwe vestigingen 
maar traag op gang komen. 

Sint-Truiden: een test? 

K W A K K E L S 

Sinds het ontslag van Lode 
Claes uit de VU doen de wildste 
geruchten over een zogenaamde 
«vloed van ontslagen» de ron
de. 

Dat zijn doorgaans kwakkels. Lo
de Claes is op dit ogenblik bui
ten de parti j, wat hij ook vroeger 
binnen de partij w a s : cavalier 
seul. Dat de nieuwe opstell ing 
van de partij voor een aantal 
mensen moeili jk te aanvaarden 
blijkt, is zeer begrijpeli jk ; het zal 
tot gevolg hebben dat links en 
rechts wel een ontslag volgt. 

Doorgaans krijgt dat dan heel 
wat ruchtbaarheid in de media. 
Dat het eerst aangekondigde 
ontslag van een Brabants provin
cieraadslid niet doorging of dat 
de VU van de Brusselse agglo
meratie haar trouw aan de partij 
betuigt, is blijkbaar voor dezelf
de media minder spektakulair en 
komt dus helemaal niet of er
gens achteraan in het nieuws. 

Verleden zondag werden te St-
Trulden en te Balen de gemeente
raadsverkiezingen overgedaan. 

Politieke waamenners keken met 
meer dan gewone belangstelling 
uit naar de resultaten, vooral te 
Sint-Truiden. De verkiezingen te 
Balen konden niet beschouwd 
worden als een nationale test : in 
deze gemeente, met slechts 
18.000 inwoners, wordt de ge
meentepolitiek goeddeels be
heerst door lijsten met lokale 
kleur. Te St-Truiden echter, met 
dubbel zoveel inwoners, stonden 
de vier grote partijen tegenover 
mekaar in het strijdperk. On
danks de aanwezigheid van twee 
lokaal gekleurde lijsten viel het te 
verwachten, dat de resultaten 
van Sint-Truiden toch een grove 
aanduiding zouden bevatten over 
de wijze, waarop de kiezers al 
dan niet beïnvloed werden door 
belangrijke gebeurtenissen zoals 
het ondertekenen van het Ge-

Urbaan Driljeux, de enige VU-ver-
kozene te St-Truiden. Met hem 
hadden wij een vraaggesprek dat 
U op biz. 24 kunt lezen. 

T I E N D E P R O V I N C I E 

EIST 

K U L T U R E L E A U T O N O M I E 

In een memorandum aan pre
mier Tindemans heeft onze zgn. 
tiende provincie bij monde van 
het Vlaams Aktiekomitee Duits
land zijn desirata ivm de Vlaam
se aanwezigheid in de Bondsre
publiek kenbaar gemaakt 

Op het voorplan staat de wens 
tot kulturele autonomie voor de 
twee kultuurgemeenschappen in 
de BSD, wat uiteraard de spl i t
sing inhoudt van de kulturele 
afdeling van CDSCA in een ne-
derlandstalige en een franstali-
ge afdeling. Tweede wens : een 
werkeli jke tweetaligheid in 
«tweetalige » garnizoenen. 
Ten slotte : verhindering van een 
anti-Vlaams en a-sociaal hervor
mingsplan voor de artillerie-een-
heden in de BSD. 

In een memorandum wordt er op 
gewezen dat sinds 30 jaar een 
meerderheid van Vlaamse mili
tairen in de BRD aanwezig i s : 
7468 beroepsmilitairen, 11.433 
dienstplichtigen. Met hun familie 
zijn er ca. 40.000 Vlamingen. (De 
ci j fers zijn deze van 1974). 

V D B NEGEERT W E N S E N 

Maar de minister van Landsver
dediging, de Brusselaar Vanden 
Boeynants weigert de Vlaamse 
gemeenschap in de Bondsrepu-
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bliek als zodanig te erkennen. 
Integendeel hij verbiedt thans 
de bevlagging met de leeuwe-
vlag (nochtans officieel simbool 
geworden) van de Vlaamse scho
len, waar dit reeds drie jaar 
gebeurde! Met instemming van 
de militaire bevelhebber... 
Daarom vraagt het VDK de toe
passing van de kulturele wetten 
in de Belgische gemeenschap
pen in de BRD. Vooral de tweeta
ligheid bli jft grotendeeld een fik-
tie (bv. het militair ziekenhuis te 
Keulen, waar de medische dien
sten overwegend franstalig zijn). 
Ten slotte verwerpt het VAD het 
plan van de legerleiding om in 
1978 tot een herstrukturering 
van de artillerie-eenheden over 
te gaan, omdat dit plan anti-
Vlaams en anti-sociaal is. Het 
VAD heeft in maart j l . een alter
natief plan aan de vier Vlaamse 
parti jvoorzitters voorgelegd, 
waarmee ze hun instemming be
tuigden. Dit alternatief is bespa
rend, sociaal en niet anti-Vlaams 
opgevat, terwij l het van militair 
standpunt uit 100 Vo efficiënt 
b l i j f t 

We zijn ervan overtuigd dat on
ze parlementsfrakties ter zake 
een passend intiatief zullen ne
men : ook in het leger eisen we 
voortaan het volle pond ! 

B O R D E T - N E D E R L A N D S 

Zie bIz. 9 

Onlangs maakten we gewag van 
een typisch taalincident te Brus
sel. Na behandeling in het Bor-
det-lnstituut te Brussel vroeg 
een Vlaamse patiënte haar reke
ning, uiteraard in het Neder
lands. Ze ontving een schri jven 
van het instituut in he t . . Engels, 
waarbij werd medegedeeld dat 
het onmogeli jk was een neder-
landstolige rekening op te ma
ken. Op tussenkomst van oud-
kamerlid mevr. De Kegel bij mi
nister De Saeger, stuurde het 
instituut dan toch een «neder-
landstalige» rekening. Lees en-
de savoereer: « Het Laboratori
um voor Ziekeli jke Ontleding 
biedt U te noteren dat de erelo
nen voor de laboratorium onder
zoeken waarvoor protokol werd 
opgestruurd aan Dokter X, een 
som van duizend veertig fr be
dragen. » En een dergelijk schar
minkel van een debetnota wordt 
dan ondertekend door fransta-
ligen, die zich akademici wan
en... 

meenschapspakt en het vor
men van een nieuwe regering. 

Met name werd vooral uitgeke
ken naar de VU-resultaten. VU-
klezers worden, ook bij gemeente
raadsverkiezingen, In hoge mate 
bewogen door nationale motie
ven. 

De Volksunie Is zeer goed uit 
deze testverkiezing gekomen. Op 
10 oktober 1976 — de algemene 
datum voor de gemeenteraads
verkiezingen — haalde ze 1.637 
stemmen, hetzij 6,67 %. Verleden 
zondag verhoogde ze deze score 
tot 1.710 stemmen en 7,1 %. Dat 
leverde haar de eerste keer en 
thans weer een zetel op. 

Aan te stippen valt dat te St-Trui
den een gemeentelijke lijst inge
diend werd die algemeen be
schouwd werd als een soort 
scheurlijst van de VU. Het onte
vreden VU-elektoraat zou, indien 
het bestond, dus ruimschoots een 

alternatieve mogelijkheid hebben 
gehad en de kans om zijn ontevre
denheid daadwerkelijk te betui
gen. Dit is, blijkens de VU-uitslag, 
niet gebeurd. 

De CVP en de BSP gingen even
eens licht vooruit ; de PVV betaal
de het gelag. 
Men moet aan deze uitleg niet 
méér belang hechten dan er inzit 

Hij betekent echter wél de grove 
aanduiding van een trend. En 
deze trend zou dan betekenen, 
dat de V U stand houdt en zelfs 
licht vooruitgaat en dat het VU-
kiezerskorps de partij trouw blijft 

Deze vaststelling, zelfs al kan zij 
slechts gedaan worden op het 
beperkte lokale vlak van één 
stad, is belangrijk als men ze pro-
jekteert tegen de achtergrond 
van de nationale gebeurtenissen 
die een sterke weerslag hebben 
op de partij en haar kiezers. 

EEN IIITZOIËRLMK 
BOEK VOOR U 
De IJzerbedevaarten in de archieven 
van De Standaard en haar lezers 
* Meer dan 200 foto 's, vooral uit de archieven van De 

Standaard en haar lezers en uit de verzamelingen 
van Nestor Gerard en het IJzerbedevaartkomitee. 

* Begeleidende teksten: Rik de Ghein en Clem de 
Ridder. 

•k Voorwoord: Manu Ruys. 

V o o r hen die doo r het gebeuren op de IJzervlakte 
s te rk w e r d e n aangegrepen, zit dit k i jkboek vo l her inne
r ingen. Missch ien v inden zij zel fs hun eigen fo to terug. 

V e r d e r is het een dankbare hulde aan zovele g ro te 
V laamse f iguren die zich nnet idealisme hebben ingezet 
v o o r de opdrach t die op d e IJzerbedevaar t jaarl i jks 
w o r d t he rhaa ld : « D o o r ze l fbestuur voo r V laanderen, 
meer welz i jn v o o r het V laamse vo lk» . 

EEN HALVE EEUW 
VLAAMS IDEALISME 

Tijdelijke voordeelaanbieding 

Tot 3 juli: 298 fr Nadien : 360 fr. 

Bestel nu met deze bon Indien u 

vóór 17 juni bestelt, krijgt u het 

boek nog vóór 3 juli 

Dit boek IS verkrijgbaar 
in de erkende boekhandel 

BESTELBON 
Sturen naar: Weekblad « Wij» 

Barrikadenplein 12-1000 Brussel 
Gelieve mij ex. van het boek «Een halve eeuw Vlaams 

idealisme» toe te sturen. Ik betaal x 298 fr. na ont

vangst. 

Naam: 

Straat : 

Postnummer. 

.N - r. bus : 

Gemeente : 
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De moeizame 

demokratie 
Zondag jongstleden gingen 

-Turken weer naar de stembus. 

Hoe eigenaardig het ook klinke, 
de Turkse verkiezingen behoren 
tot de regelmatigste in Europa. 
Alleen Zwitserland en Oostenrijk 
kunnen sannen met Turkije bogen 
Dp zulke regelmaat. Met uitzonde
ring van twee militaire regeringen 
gingen de Turken om de vier jaar 
stemmen, van 1950 af. De uitzon
dering van 1957 bevestigde 
slechts de regel. 

Drie partijen lopen hierbij in de kij
ker : deze van oud-premier Ece-
vits, die van premier Demirei en 
de (neo) fascistische partij van 
Nationale Aktie, die mede in de 
regering vertegenwoordigd is, 
o.a. met ex-kolonel en vice-pre
mier Turkesj. 

Van de drie is Ecevits stelliq de 
populairste. Zijn meetings trok
ken tweemaal zoveel volk als 
deze van Demirei, indien niet 
meer. Ecevits is namelijk niet al

leen de man, die alles wil inzetten 
voor een snellere opgang naar de 
welvaart maar is ook de be
werker geweest van de Turkse 
invasie op Cyprus, die voor het 
Turkse leger op een wandeling 
neerkwam maar welke « overwin
ning » niettemin aan Ecevits' talen
ten van strateeg en leider worden 
toegeschreven. Dat zijn pre-elek-
torale suksessen op Demirels (en 
bondgenoten) zenuwen werken 
ligt voor de hand. Zo is het ook 
verklaarbaar dat Ecevitst partij de 

regering ervan beschuldigt op 
meetings van de oppositie provo-
kateurs in te zetten, die de menig
ten tot paniek en geweld verlei
den met als riposte uiteraard een 
even gewelddadig optreden van 
de « ordestnjdkrachten ». Volgens 
deze beschuldigingen zou het de 
bedoeling zijn de mensen van het 
deelnemen aan optochten en 
meetings te weerhouden, reke
ning gehouden met de intimidatie 
die van een bloedig treffen uit
gaat. Zo worden de bloedige 
onlusten op 1 mei in de straten 
van Istanboel, die het leven kost
ten aan 36 betogers, vrouwen en 
kinderen (Ecevits' partij stuurt 
o.m. aan op een snellere ontvoog
ding van de Turkse vrouw, die 
dan ook talrijk deelneemt aan de 
manifestaties) aan de regering en 
de... CIA toegeschreven. 

Tegen dit moderne beeld — vrou
wenemancipatie in een land waar 
de vrouw nog steeds als « minder 
belangrijk» wordt beschouwd — 
staat dan het slachten van klein-
vee ter ere van de «leider» wan
neer deze komt spreken. Dan 
wordt zijn wagen Ingesmeerd 
met het bloed van de offerdieren. 

En dat gebeurt niet alleen in afge
legen dorpen en stadjes maar 
ook in de grote steden en agglo
meraties. 

Dat het na de bloedige 1 mei te 
Istanboel (waar de Aya Sofia 
nog steeds geen dienst doet als 
moskee ondanks het aandringen 
van de partij van Turkesj) niet tot 
het uitroepen van de staat van 
beleg kwam is een gevolg van de 
overweging door de regering, dat 
een dergelijk besluit evenveel zo
niet meer zou schaden aan de 
elektorale beïnvloeding door zo
wel de regenngspartijen als de 
oppositie. Wel heeft men ge
poogd de burgemeester van Is
tanboel, die tot Ecevits' partij 
behoort, verdacht te maken maar 
dat is mislukt Integendeel, Istan-
boels burgervader beschuldigt de 
politie ervan zijn waarschuwin
gen (ten rande van de betoging 
werden sluipschutters gesigna
leerd) in de wind te hebben ge
slagen. Deze beschuldiging past 

De verwijdering van Nikolai Pod-
gorny uit het Politburo van de 
bolsjevist ische partij schrijft 
men toe aan onenigheid over het 
ontwerp van nieuwe grondwet 
tussen Podgorny en Breznjev 
die van deze nieuwe grondwet 
(die waarschijnli jk een even do
de letter zal zijn als de huidige) 
een nieuwe parel aan zijn kroon 
wenst te maken. De degradatie 
van de Sovjetpresident doet des 
te eigenaardiger aan als men 
beseft dat Podgorny pas terug 
is van een suksesri jke rondreis 
doorheen Afrika. Zou het Krem
lin soms niet akkoord gaan met 
sommige verklaringen van de 
75-jarige staatspresident ? Zou 
de Sovjetunie een minder gebon
den relatie met het zwarte we
relddeel nastreven, gedachtig 
de slechte ervaringen met enke
le Afrikaanse landen ? Of is het 
Podgorny's leeftijd die een rol 
heeft gespeeld ? 
Het is zo dat de Sovjetunie 
wordt geregeerd door machtige 
bejaarden. De gemiddelde leef
t i jd van de parti j- en regeringslei
ders schommelt tussen 55 en 65, 
maar de topleiders zijn allen bij
na 70 of nog ouder (Breznjev is 

dan in het kader van het verweer 
van de regering tegen een opposi
tiepartij die links gericht is en o.a. 
de steun geniet van de vakbond, 
die inrichter was van de bloedige 
1 meibetoging. 

Het leger zelf kijkt de kat uit de 
boom. Het experiment tussen 
1971 en 1973 van een militaire 
regering is allesbehalve een suk-
ses geweest, zodat de militaire lei
ders zich liever op de achter
grond houden, wat niet betekent 
dat ze niet zouden Ingrijpen wan
neer ernstige moeilijkheden zou
den ontstaan. Maar voorlopig is 
daar geen reden toe, des te meer 
daar Eccevit op 7 zetels na bijna 
de volstrekte meerderheid behaal
de en waarschijnlijk met enkele 
onafhankelijken een meerderheid 
in het parlement en daardoor een 
regering zal kunnen vormen. Hij 
zal daarbij weliswaar met een 
sterke oppositie rekening moeten 
houden, want de partij van de uit
tredende premier Demirei boekte 
eveneens winst (de verliezer Is 
de religieus geëngageerde partij, 
die nu samen met de Gerechtlg-
heidspartij — Demirei — in de 
oppositie gaat). 

Eccevit zou wel eens schot kun
nen brengen In twee belangnjke 
zaken : de sociale vooruitgang en 
Cyprus. Als «socialist» gaat hem 
uiteraard de (slechte) sociale toe
stand ter harte. Als bewerker van 
de Turkse overwinning op Cy
prus en zijn daardoor ontstane 
moreel gezag is hij best in staat 
als grootmoedig overwinnaar tot 
een akkoord met Grieks-Cyprus 
te komen. Moest hij dan daarbij 
een einde maken aan de vervol
ging van de Turkse Koerden dan 
zou hij werkelijk een man van de 
vrede zijn. Maar dat met de Koer
den (die ook weer in Irak tegen 
de onderdrukking zijn opgestaan) 
zal wel een vrome wens blijven... 

70, Kosygin 73 en ziek). Ook lp 
China zijn de meeste leiders 
bejaarde lieden. Het kommunis-
me dat zich ooit aandiende als 
een jongerenbeweging, gericht 
op de toekomst, is verkommerd 
tot een beweging met leiders die 
hun toekomst al lang achter de 

I rug hebben. Elke verandering 
i aan de top van de machtspirami-

de gaat met grote geheimzinnig
heid gepaard, zowel te Peking 

I als te Moskou. 
I Vergeleken met deze republie-
'> ken van grijsaards doen de wes

terse leiders jong aan, terwij l er 
t over hun bestaan, verleden en 
' familie geen geheimen bestaan, 
I zoals In de SU, waar het meest 

achterli jke obskuraniisme betref
fende de topmensen schering en 

I inslag is. 
Het is normaal dat het Westen 

l gist naar de oorzaken van Pod-
I gorny's val. We moeten toch 

weten, wie er regeert in de SU, 
i vermits men bijna voortdurend 
i over belangrijke zaken moet on

derhandelen met deze leiders, 
die nog steeds de diktatuur van 
het ex-proietariaat (en alle heb
belijkheden daaraan verbonden) 

> aankleven. 

Steenkool en bruinkool in de wereld 

Hoewel de wereldproduktie van steenkool nog 
toeneemt en de reserves nog lang niet zijn uitge
put, toch IS de produktie van de Europese 
Gemeenschap op tien jaar tijd met 40 % terugge
lopen. Het invoeren van steenkool uit Polen en uit 
de Verenigde Staten is goedkoper dan de ontgin
ning van de eigen steenkool. Ook het aandeel van 
steenkool in het energieverbruik van de Negen is 
gedaald van 59 % in 1960 tot 20 % in 1975. Het in 
grotere hoeveelheden aanwenden van ingevoer
de aardolie heeft de zelfvoorzieningsgraad van de 
Europese Gemeenschap inzake energie terugge
bracht van 60 % in 1963 tot 40 % in 1973. 
De wereldproduktie bedroeg in 1972 2.145 mil
joen ton. De grootste steenkoolproducenten zijn 
de Verenigde Staten met 535 miljoen ton. Dan 
komen de Sovjetunie (451) en China (400). 
De produktie van de EEG, 264 miljoen ton, in 1972 
was als volgt verdeeld. Groot-Bnttanniè 120, 
Duitsland BR 103, Frankrijk 30 en België 11. (In 

1976, bij een totale produktie van 248 miljoen ton, 
waren deze cijfers respektievelijk 122, 96, 22 en 7 
miljoen ton) In Oost-Europa produceerde men 
190 miljoen ton, namelijk 151 in Polen, 28 in Tsje-
choslovakije, 7 in Roemenie en 4 in Honganje. 
Belangrijke producenten zijn nog India (75), Zuid-
Afrika (58) en Australië (49). 

De wereldproduktie van bruinkool is aanzienlijk 
lager dan die van steenkool, te weten 806 miljoen 
ton in 1972. Bruinkool, hoewel als energiebron van 
aanzienlijk minder betekenis dan steenkool, is 
toch het ontginnen waard, op voorwaarde even
wel, dat de bruinkool in het ontginningsgebied in 
de industrie kan worden aangewend en er dus 
geen transportkosten zijn. 

De voornaamste producenten zijn de DDR met 
248 miljoen ton, de Sovjetunie met 152 miljoen 
ton, de Duitse Bondsrepubliek met 110 miljoen 
ton en Tsjechoslovakije met 86 miljoen ton. 

Machtige griisaards 
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Doe & 
praatdag 

Mol 
18 juni 1977 

Sport... 
• in spreidstand 89 x de romp diep voorover buigen, 72 x 
hurken en weer rechtkomen: onkruid wieden in een volks
tuin. 

• een betonweg verlaten en wandelen in wat overblijft van 
de natuur tot aan de volgende strook asfalt. 

• lopen met vijfhonderd anderen, jongeren en ook senioren, 
lopen door winterse weilanden. Eindigen op de 312e plaats. 

• met kinderen achter een bal aanhollen, spelen omdat een 
bal gemaakt is om te spelen. 

• lopen 20 ver je kan, springen over een sloot, gooien met 
een steen. Bewegen is een vorm van zijn. 

Studiedag 
Gemeentelijk 
Sportbeleid 
referaten over: beheer sportinfrastruktuur, gemeentelijke sportra-
den, het BLOSO, gemeentelijk sportbeleid. 

Inleiders : de h. Geert Goubert, voorzitter sportraad O.-VI.; Dr. F. 
Van Den Bossche, medisch advizeur BLOSO; senator Van Eisen, 
schepen van sport te Mol. 

Vraagstelling en dialoog met het publiek. 

Deze doe- en praatdag wordt ingericht door het Vlaams Nationaal Stu
diecentrum vzw, in samenwerking met: het BLOSO (Ministerie van 
Nederlandse Kuituur), het gemeentebestuur van Mol, de Federatie van 
Vlaamse Vrouwen afdeling Mol, de plaatselijke Volksunieafdeling, de 
Sportkommissie van de VU-Studiedienst en de Nationale Stuurgroep 
van de Vereniging van Vlaamse Mandatarissen. 

Sport 
• knalprestaties van gestimuleerde Sandwich-man. 

• zwemmen van precies 100 meter, lopen van welgeteld 
1500 meter niet meer en niet minder. 

# een wereld van federaties en klubs waar «spelers» en 
atleten gekocht en verkocht worden, waar je als buitenstaan
der ook buiten staat. 

• een ritueel met eigen ingewikkelde (spel ?)-regels, beoe
fend in daartoe opgerichte tempels: prestigieuze sportcentra. 
Voor de kleinere parochies sportschuren. 

Alternatief 
Doeprogramma 
Volksspelen ; film en diaprojektie ; 

sportieve wandeling voor de moedigen; 
poppenkast; 

rustige wandeling en geleid bezoek aan het Smits-museum; 

aktieve sportbeoefening (breng uw uitrusting mee!) 

Kempense Koffietafel zoals in grootmoeders tijd. 

Voetbalmatch van het jaar. — Ploeg A: Kamerleden en senatoren 
van de Volksunie. Ploeg B : Vrijgestelden van de partij en leden van 
de sportkommissie en van de nationale stuurgroep W M . 

Slotreceptie en even napraten voor wie de tijd heeft. 

* Uitgebreid programma 
02/219.39.40 

en inlichtingen: tel. 
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ANTWERPEN 
Brasschaat breidt ^ 
rekreatiegebied met 16 ha uit 
De gemeenteraad van 26 mei werd 
eens te meer gekenmerkt door een 
schaamteloos-boertig optreden van 
de opppositie 
'De niet-wedennnchting van het finali-
teitsjaar handel- en administratie is 
een logische volgende stap in de ver
wezenlijking van het Vernieuwd Se-
kundair Onderwijs. Het Gemeentelijk 
Handelsinstituut is in een faze geko
men waann het finaliteitsjaar overbo
dig IS' 
Dat was de duidelijke en bondige uit
leg van schepen van onderwijs Rik 
Decleir (VU) Ickx (ABC) die Rik 

ZANDHOVENS NIEUWS 

— Gratis dienstbetoon op iedere don
derdag bij Leo Thys, Moerstraat 28 te 
Pulderbos-Zandhoven van 20 tot 21 
uur 
— Er wordt een autocar ingelegd op 
3 juli (IJzerbedevaart) De geïnteres
seerden worden verzocht zich zo 
vlug mogelijk te wenden tot L Thys, 
tel (031)844135 

MERKSEM 

VROUWEN 
V A N VANDAAG 
Tijdens de maandelijkse ledenverga-
denng op dinsdag 14 juni ek om 
20 u in het Ontmoetingscentrum, Bre-
dabaan 298, zal aan on/e leden nog
maals de kunst van het bloemenschik-
ken worden aangeleerd We durven 
dan ook hopen dat onze dames deze 
gelegenheid met zullen willen missen 
en ZIJ zeer talrijk deze vergadenng zul
len bijwonen Zij krijgen tevens de 
kans een mooi bloemstuk mee naar 
huis te nemen daar de gemaakte stuk
ken tussen de aanwezigen zullen wor
den verloot Dus, dames, allen op 
post 

Decleir regelmatig onderbrak, be
wees mets van het gemeentelijk on
derwijs af te weten en louter uit sensa
tiezucht te interpelleren 
Voor de tweede achtereenvolgende 
keer stond de Caterheidemolen op de 
dagorde Er werd voorgesteld gnnd 
rond de molen te kopen om een este-
tisch-efficiente uitbouw van dit histo-
nsch monument mogelijk te maken 
Weer kwam er verzet van de BSP die 
de idee dat appartementsgebouwen 
veel meer opbrengen dan een « oude 
afgetakelde molen », met wil opgeven 
De raad keurde de aankoop qoed 
FC Excelsior Kaart vroeg gemeente
steun voor de bouw van bekomende 
kleedkamers Jacobs (BSP) en Rots-
aert (AVBC) vonden dat er al genoeg 
werd gedaan voor FC Excelsior en 
verzetten zich tegen de subsidie van 
100000 fr Gelukkig besliste de raad 
anders 

In een bijkomend punt op de dagorde 
werd het verwerven van 16 ha re
kreatiegebied eenpang goedgekeurd 
Schepen van Ruimtelijke (Jrdening 
Gert Van Opstal (VU) had na overleg 
met BLOSO een toelage van 220000 
fr verkregen voor het pachten van 
het zandwinningsgebied onder de 
E 10-brug Deze som, plus de gemeen-

HOBOKEN 

IJZERBEDEVAART 
De Vlaamse kulturele knng 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 politiebu
reau WIJ verwachten dan ook zoveel 
mogelijk inschnjvingen 
Inschnjven bij Jos Van den Nieuwen
hof, St-Bernardsestwg 793 tel 
272848, en bij Clem De Ranter, 
Steynstraat 85, tel 277278 

DE VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
waarborgt U een 

VOLMAAKTE ORGANISATIE 
van 

ALLE PRIVÉ-EN 
GROEPSREIZEN 

• de beste en snelste bediening 
• uitstekende relaties met hotels 
* officiële tarieven voor alle reisbiljetten 

* vakantiereizen per auto, trein en vliegtuig 
* zakenreizen 
• studievakanties 
• vakantiewoningen 
• bootreizen («croisières ») 
* hotelrezervaties 

• alle grensdokumenten en visa 
• alle reisbiljetten (spoor, lucht, boot) 
• alle verzekeringen, persoonlijke, bagage, luchtrei

zen, omnium, enz 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen Tel. 031 31.76.80 
Vergunning Kat. A - nr. 1185 
Lidmaatschap vereist. 

Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk 
Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven 
Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas 
Turnhout en Vilvoorde 

telijke inzet aOOOO fr j stelde Bras
schaat in staat haar rekreatiegebied 
uit te breiden met 6 ha watersport
gebied en 10 ha bosgrond Er zal 
spoedig worden begonnen met de 
innchting van een watersportbaan 
Een zoveelste verwezenlijking van de 
Volksunie in Brasschaat 

Jaak Decru 

BORGERHOUT 

GELUKWENSEN 
Enk, zoon van de h en mevr De 
Coninck, treedt op 18 juni in het huwe
lijk met Veerie De Meyer De plechti
ge huwelijksmis vindt plaats in de 
kerk van O-L-Vrouw van het H Hart, 
Te Boelaerlei te Borgerhout 

WIJ wensen het jonge paar een goe
de start en « Vaert wel ende levet sco
ne» 

Ook de beide ouders, Theo en Mar
tha De (Doninck, bestuursleden en lid 
van het O C M W, betrekken we in de 
gelukwensen 

WESTMALLE 

DIENSTBETOON 

Elke tweede woensdag van de 
maand staat volksvertegenwoor
diger Reimond Matteyssens te uwer 
beschikking bij Lieve Horn Epicea-
laan 10 Westmalle (tel 121683) 

DEURNE 

OPPASDIENST 
DE KINDERKLAROEN 

Sedert enkele weken hebben enkele 
jongeren van onze afdeling reuze-
sukses met de door hen ingerichte 
oppasdienst-baby-sit Over de (klei
ne) vergoeding, de afspraak en de 
mogelijkheden kunt u alles vernemen 
bij een van de initiatiefnemers Kate-
lijne Noels, tel 243581 

iflLinDCR 
JUNI 

14 BORGERHOUT. VU-ledenvergadering in de Worstenpan, 
Turnhoutsebaan 9 Gastspreker Senator M Coppieters over 
« Waarom de Volksunie in de regenng ' » 

15 DEURNE VVM-avond om 20 u 30 in zaal Tref punt Bespre
king van het Gewestplan met kamerlid Andre De Beul 

24 DEURNE Guldensporenherdenking om 20 uur m zaal Trefpunt 
Met medewerking van groep Stentor (WMW) Jef Burm en Vik 
Anciaux, staatssekretans van Kuituur en Sociale Zaken Inkom 
75 f r 

26 ANTWERPEN . Uitstap naar Ronse. de Kluisberg Bijeenkonnst 
om 9 uur te Antwerpen Parking Conservatonum Desguinlei 

Het Ballet van Vlaanderen op bezoek 

Merksem 
herdenkt 11 juli groots 
De jaarlijkse gemeentelijke Gulden
sporenherdenking zal dit jaar door
gaan op zaterdag 18 juni om 20 u 30 
in de gemeentelijke sporthal, aan de 
Rode Loopstraat De Werkgroep Kui
tuur reeds voor de 12e maal organi-
zator van deze vienng, heeft deze 
maal voor een zeer uitzonderlijk pro
gramma gezorgd Inderdaad zal het 
voor de eerste maal zijn dat te Merk
sem het Ballet van Vlaanderen met 
een avondvullend programma zal op-

HOVE 

GELUKWENSEN 
WIJ wensen onze trouwe leden de 
heer en mevrouw Van Driessche en 
familie van harte «proficiat» bij het 
huwelijk van hun zoon Hugo Wij dan
ken Hugo voor al wat hij als bestuurs
lid in Hove heeft helpen verwezen
lijken en hopen voor de afdeling Ber-
chem dat hij daar een aktief lid 
wordt I 
VLAGGENAKTIE 
Zoals lejder jaar zijn er weer leeuwe-
vlaggen in voorraad bij Willem Nollet 
Wouwstraat 82, Hove, naar ieders 
keus en beurs i Tel 55 65 46 

UZERBEDEVAART 
Op 3 juli wordt er een bus ingelegd 
vanuit Hove naar de 50e Ijzertjede-
vaarti Vertrek 6 u 50 St-Laureys-
plein Terug rond 20 u Prijs 200 fr 
Jongeren beneden de 25 j 100 fr 
Raamaffiches eveneens te verkrij
gen bij Willem Nollet Wouwstraat 
82, Hove 

treden Een enige gelegenheid dus 
voor de vele balletliefhebbers die dit 
enig optreden zeker met zullen willen 
missen De toegangsprijs werd vast
gesteld op 80 fr (40 fr voor de hou
ders van een -F 3 pas of een CXJP) 
Rezervatie wordt aanbevolen via de 
dienst Kuituur op het gemeentehuis 
alle werkdagen tussen 9-12 en 13-
16 u (tel 452490) of de avond van 
de voorstelling aan de ingang van de 
sporthal vanaf 19 u 30 

VI. Kring Groeninghe aktief 
Ook tijdens de. maanden juni en juli 
worden de aktiviteiten van de VI 
Kring Groeninghe voortgezet Zo zul
len we op zondag 19 juni een bezoek 
brengen aan het Archief en Museum 
voor het Vlaams Kultuurleven aan 
de Minderbroederstraat te Antwer
pen op zaterdag 25 juni gevolgd van 
een bezoek aan de tentoonstelling 
«De mode in Rubens tijd» in het 
Sterckxhof te Deurne Alle leden wor
den daarna uitgenodigd op de alge
mene ledenvergadering op woens
dag 29 juni om 20 u in het Ontmoe
tingscentrum Bredabaan 298 waar 
de vernieuwing (verjonging') van 
het bestuur en de verdere aktivitei-
ten zullen besproken worden Op 3 
juli gaan we natuurlijk naar de IJzer
bedevaart en op zondag 17 juli gaan 
we kijken naar de verzamelde wer
ken van PP Rubens in het Muzeum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen 
Voor alle verdere inlichtingen aan
gaande onze aktiviteiten kunt u altijd 
terecht bij Rik Geelen A Meulemans-
straat 22, tel 454409 

VU-spervuur in Wilrijkse raad 
Tijdens de meizitting van de Wilnjkse gemeenteraad toonde de VU zich 
andermaal de aktiefste fraktie De debatten verliepen, niettegenstaande, of 
misschien dank zij de bijna ondraaglijke hitte, vrij rustig Burgemeester Fabre 
(CVP) — kennelijk niet in zijn dagje — missprak zich regelmatig en Jeugd-
schepen Jo De Meyer (eveneens CVP) leek wel met het linkse been uit het 
bed gestapt 

Eensgezindheid.. 

was er zeker over het plan om samen 
met het provinciebestuur en 9 andere 
steden en gemeenten toe te treden 
tot een Interkommunale voor Krema-
toriumbeheer De VU stemde ook in 
met de aankoop van enkele dure 
gronden achter fort VII voor aanleg 
van een sport- en rekreatiezone De 
intergemeentelijke aankoop van het 
domein «Klaverblad» zou eigenlijk 
veel interessanter zijn als volwaardige 
rekreatiezone, maar die aanpak gaat 
het CVP-BSP-kollege kennelijk boven 
het petje' 

In verband met deze rekreatiezone 
stelde Hugo Jacobs (VU) voor de toe-
gangverschaffende Moerelei van ver-
keershobbels te voorzien De meer
derheid vond dit natuurlijk weer over
bodige lukse I 

Gemeenschap betaalt! 

Onze fraktie heeft zich steeds verzet 
tegen de laattijdige verkoop van 
grond aan de klanten-kopers van 
immobilienfirma's Immers met dat 
doel koopt de gemeente gronden op 
en besparen de promotors handenvol 
geld aan dure leningen i Met een van 

die promotors krijgt het kollege het nu 
flink aan de stok vermits gebleken is 
dat deze zonder bouwtoelating een 
koelgroep in het Kern-winkelcentrum 
heeft binnengesmokkeld Voor ons 
een bewijs te meer hoe geimprovi-
zeerd dat winkel- en boutiquecen-
hrum destijds is ineengeschoten 

Een wijs besluit.. 

IS zeker de afschaffing van de kursus-
sen Boekhouden en Scheikunde in 
het Gemeentelijk Avondonderwijs 
Over de opportuniteit van dit soort 
gemeentelijk avondonderwijs kan 
men zich trouwens meerdere vragen 
stellen Hopelijk komt men snel tot het 
inzicht dat enkel specializatie en over
leg met de omliggende onderwijsnet-
ten dit soort avondonderricht van de 
ondergang kan redden en de gemeen
te veel overbodig geld besparen Tom 
Verhoeven (VU) vond dit een taak 
voor de Konferentie van Burgemees
ters 

Het beste bewijs... 

dat de aanhouder wint kregen wij 
met de mededeling dat de gemeente 
eindelijk het ondemokratische supple

ment voor een MIVA-busrit van en 
naar het Neerland voor zijn rekening 
zal nemen Hugo Jacobs (VU) tussen
komsten hebben dan toch iets opgele
verd I 

Niet-georganizeerden in de kou 

Walter Decoene (VU) wees het kolle
ge op zijn verantwoordelijkheid ivm 
de niet-georganizeerde jeugd De in-
terpellant aanvaardde met langer het 
ekskuus « dat dit een erg uiteenlopen
de groep is, waarvoor moeilijk iets te 
doen valt» Het was bijzonder pijnlijk 
te moeten vaststellen dat CVP-sche-
pen De Meyer deze belangrijke zaak 
— waaraan (met het oog op de nade
rende vakantie) binnen een werkver
gadering met alle betrokkenen zeker 
konkreet iets kan gedaan worden — 
zonder meer aan de Jeugdraad over
laat Alsof de Jeugdraad het kollege 
van zijn verantwoordelijkheid ontlast 
inzake jeugdbeleid i 

Nog niets geleerd! 

Wie gedacht had dat het kollege bij 
het zoeken naar een nieuwe kultuur-
funktionans — het woord alleen ver
wekt al kippevel i — zou uitgaan van 
een voorafbepaald profiel komt be
drogen uit Ook nu weer is elk universi
tair diploma goed voor deze belangrij
ke en eigentijdse taak Fraktieleider 
Pol Van der Gucht (VU) vroeg zich af, 
of het kollege ook nu weer, een politie
ke benoeming op het oog heeft 
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De super-promotie luxe-kostumen 
loopt op volle toeren 

MEER DAN 2000 LUXE KOSTUUMS MET AANBEVOLEN VERKOOPSPRIJZEN 

(2-UELIG EN 3-DELIG - DUS OOK MET GILET) VAN 4.995,- Fr., 5.750,- Fr., 6.495,- Fr. 

WORDEN VANAF VANDAAG AANGEBODEN AAN 



WIJ in oe uoLK^ume 

Rood Deurne weigert alle groen 
Tijdens de laatste gemeenteraadszit
ting, die oorspronkelijk, in de ogen 
van de meerderheid, heel kalm zou 
verlopen, kwam vy/eer eens een mi-
lieu-schending vanwege de BSP-
CVP aan het licht Inderdaad, zelfs bij 
monde van een diensthoofd, bleken 
er plannen te bestaan van de groene 
Bremweide rond het Antwerp-sta-
dion een monster van hoogbouw (tot 
30 verdiepingen) te maken 

Geen van de schepenen, noch de 
burgemeester zelf, noch de raadsle
den van de meerderheid kon de 
oppositie van antwoord dienen De 
betrokken schepen Mangelschots 
CBSP) bleef afwezig tot juist na dit 
punt van de agenda 

WIJ moeten zeer waakzaam blijven, 
anders pakt het rode BSP-CVP-be-
stuur Deurne het laatste stukje 
groen af i 

Fraktievoorzitter Carlo De Ridder 
vertolkte ten slotte nog de grieven 
van het afwezige VU-raadslid Paul 
Mortelmans i v m de regelingen voor 
de eigenaars van de « woningen » op 
Langbaanvelden Een eerste « onder
houdsbeurt» van het houten gedeel
te van deze huisjes gebeurt door de 
gemeente op kosten van de eige
naars Deze schilderwerken dienen 
echter enkel en alleen de waterdicht
heid van de gevels te verbeteren, 
een fout die reeds van het begin af 
bestond i De toekomstige kopers 

zijn gewaarschuwd sociale woning
bouw in Deurne betekent met alleen 
duur kleinbehuisd leven maar tevens 
bijdragen in de verlieslatende socialis
tische grond- en bouwregie 

ANTWERPEN (STAD) 

DIENSTBETOON 
Telkens op maandag op het sekreta-
riaat Wetstr 12 van 16 tot 19 u door 
Volksvertegenwoordiger A De Beul, 
tel 368465 
Ook onze gemeenteraads- en provin
cieraadsleden en de afgevaardigden 
van de OCMW zijn beschikbaar voor 
dienstbetoon Voor afspraak telefo
neer naar het sekretanaat of met hen 
persoonlijk 

Wie is wie bij VU-Broechem-Vremde? 
Het plaatselijk VU-afdelIngsbestuur is als volgt samengesteld Van de gele
genheid maken wij gebruik om de samenstelling van de VU-frakties in 
gemeenteraad en het OCMW bekend te maken. 

A Peeters, Kapelleveldstraat 51, voorzitter, 
J Nelis, Eggerseelstraat 3, sekretans, 
J Verlinden, Vinkestraat 36, penningmeester, 
L Corens, Schransstraat 137, organizatie, 
J Bellens, Hovesesteenweg 47, propaganda, 
W Liekens, Kard Sterckxstraat 59, feestleider, 
K. Schijvens, Welvaartstraat 36, public relations 

O C M W 
S Van Brussel-Vernimmen, Welvaartstraat 20, voorzitster OCMW, 
M Reynders-Schneiders, Van Colenstraat 11, lid OCMW 

Gemeenteraad 

F Entbrouxk, Kapelleveldstraat 3, eerste schepen, Sport, Jeugd, Milieu, 
F Schijvens, Welvaartstraat 36, schepen van Kuituur en Onderwijs 
P Verstrepen Hovesesteenweg 51 raadslid , 
J Peeters, Groenenhoek 36, raadslid 

KVHV-Antwerpen koos nieuw bestuur 
Het Katoliek Vlaams Hoogstudenten-
verbond, afdeling Antwerpen, koos zo
als ieder jaar een nieuw bestuur, dit 
tijdens een grootse verkiezingsavond 
opgeluisterd door Willem Vermande-
re en Johan Verminnen 

Bart Vandermoere werd met volstrek
te meerderheid tot preses van het 
Verbond herkozen Hij is student in de 
Rechten (UIA) en woont te Oedelem 
(W -Vü HIJ was reeds public-relations 
(74-75), vice-preses (75-76) en pre 
ses (76-77) Hij is medewerker aan 
verschillende Vlaams-nationale tijd-

schnften en verenigingen, alsmede 
een veelgevraagd spreker op diverse 
manifestaties Het was ook groten
deels onder zijn impuls dat, met het 
oog op de VVS-verkiezingen, het Ant
werpse ASB-front (Algemene Studen-
tenbond), een kartel van CVP-studen-
ten, liberaal-onafhankelijken en 
KVHV'ers, tot stand kwam 
Tot hoofdredakteur werd Paul De Bel
der verkozen Hij was in het Verbond 
reeds meer dan verdienstelijk als 
redaktie-sekretans (76-77) en is een 
gewaardeerd medewerker aan een 
aantal VI Nat tijdschriften waaronder 

«Nieuw-Vlaanderen» Hij studeert 
Germaanse (UIA) en woont te Lier 
HIJ volgt Kris Barrezeele op die als 
vice-preses en hoofdredakteur het 
Verbond ruim 5 jaar meeleidde 

Het presidium is verder samengesteld 
uit Roosmarijn Claes (Rupelmonde, 
Romaanse, UFSIA) voor kuituur, Dirk 
Dams (Westmalle, Rechten, UFSIA) 
als beheerder, Joris Mattijs (Berlaar, 
Rechten, UFSIA) voor studentenaan-
gelegenheden en tenslotte Paul Stuer 
(Berchem, Rachten, UFSIA) de sekre
tans 

VUJO-Nationaal 
achter Gemeenschapspakt 
Het dagelijks bestuur van VUJO on
derzocht langdung het kommunautair 
regeerakkoord en steunt ten volle de 
houding die de partij hierbij heeft aan
genomen Het bereikte akkoord bete
kent immers het einde van de geruislo
ze doorvoenng van de gewestvor
ming met dne, die voor Vlaanderen 
onaanvaardbaar is, en het is een defi
nitieve stap naar het federalisme met 
twee en naar zelfbestuur voor Vlaan
deren 

De Volksuniejongeren zijn zich be
wust van de negatieve indruk die som
mige punten uit het regeerakkoord 

hebben nagelaten in Vlaams-Brabant 
doch ze zijn ervan overtuigd dat een 
krachtdadig optreden van de Vlaam
se regeringspartners bij de uitvoering 
van het pakt vlug duidelijk zal maken 
dat deze zogenaamde toegevingen in 
de praktijk kunnen geneutraliseerd 
worden De aanwezigheid van een 
sterke Vlaamse, radikale partij in de 
regering is hierbij van u'tzonderlijk 
belang 
VUJO betreurt anderzijds wel dat 
een aantal belangrijke materies met 
gefederalizeerd werden en in handen 
blijven van het nationaal parlement 
zoals bv Sociale Voorzorg, Justitie, 

de belangrijke ekonomische beleids
opties, de grote infrastruktuurwerken 
enz 
VUJO meent dan ook dat het bereik
te akkoord geen eindpunt is maar 
slechts de eerste stap naar het volle
dig zelfbeschikkingsrecht van de 2 
volksgemeenschappen in dit land 
De radikale Vlaamse beweging zal 
zich nu vooral moeten nchten op 
1 Een sterke Vlaamse aanwezig-
heidspolitiek in de hoofdstad en op de 
ekonomische ontvetting van Brussel 
2 Een beleid tot ontmoediging van de 
franstalige inwijkmg in Vlaams-Bra
bant Hierbij dient via een effektieve 
grondpolitiek paal en perk te worden 
gesteld aan de grondspekulatie, 
3 Het ontnemen van de werkelijke 
belangrijke sociaal-ekonomische sek
toren aan de nationale bevoegdheid 
De VUJO-Jongeren zullen meer dan 
ooit deze belangrijke opties blijven 
verdedigen 

LIMBURG 
HASSELT 

IJZERBEDEVAART 
In samenwerking met het heropgerich
te IJzerbedevaartkomitee legt de VU 
van Hasselt op zondag 3 juli bussen in 
met vertrek te Hasselt op het Kolonel 
Dussartplein om 6 u 30 
Men kan zich aanmelden bij Theo 
Hoedemakers, Havermarkt 37/3R, tel 
011/225870, Hubert Pira, Roderok-
straat 30, tel 011 /25 08 52 , Theo Hoe
ven, Sterrebos 48, 011/31 1030 Ton-
ny Martens, de Brigodestraat 16, 011 / 
311684 

ST.-TRUIDEN 

Op dinsdag 31 mei had te St-Truiden 
in het Kultureel Centrum een verkie
zingsmeeting plaats Lijsttrekker Ur
baan Dnijeux stelde de kandidaten 
voor en belichtte het verkiezingspro
gramma Vervolgens kwamen volks
vertegenwoordigers Willy Desaeyere 
en Jaak Gabriels en senator Rik Van-
dekerckhove aan het woord Gast-

flflnseuoLcn _ 

spreker was volksvertegenwoordiger 
Vic Anciaux, die het evenals senator 
Vandekerckhove, vooral had ovor het 
Egmontpakt Ook de Vlaamse televi
sie was aanwezig en velen hebben 
ondertussen tijdens de Panorama-uit
zending van 2 juni reeds beelden 
gezien van deze zeer geslaagde en 
door het talrijke publiek fel gewaar
deerde meeting 

PROVINCIAAL KOMITEE 

Onder voorzitterschap van volksver
tegenwoordiger Jaak Gabnels verga
derde het Provinciaal Komitee op dins
dag 31 mei 'n het Kultureel Centrum 
te St -Truiden Het belangnjkste agen
dapunt was wel de opvolging van 
Jaak Gabnels als voorzitter van de 
Volksunie-fraktie in de Provincieraad 
Met algemene instemming werd An 
Gysen-Demeester uit Genk als fraktie-
leider aangeduid Wij zijn er zeker van 
dat ZIJ even goed als Jaak Gabnels de 
stem van de Volksunie in de Limburg
se provincieraad zal laten horen 

Vlaams Restaurant Leopold III 
Oostdumkerke-Bad 
Met kamer en ontbijt 
Eigenaar-uitbater Frans De Doncker 
Tel 058/5114 18 

BRABANT 

VU-AGGLOMERATIE BRUSSEL 
BLIJFT VOLKSUNIE TROUW 

De Volksunie van de Agglo-
nneratie Brussel, in uitgebrei
de vergadering bijeengeko
men 

• neemt akte van de goed
keuring door de Partijraad 
van de Volksunie van een 
gemeenschapspakt, 

# aanvaardt, overeenkom
stig de demokratische begin

selen binnen de partij, de 
beslissing van de Partijraad, 

• zal waken op de strikte 
toepassing van de voor de 
Brusselse Vlamingen gunsti
ge beschikkingen in het ge
meenschapspakt, 

• blijft de Volksunie als 
Volksnationale partij volko
men trouvy/ 

Gezellig en lekker eten ?. 

Be tïDaljeeme 
RESTAURANT 

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

Kaasmarkt 157, 1810 W E M M E L - 02/478.83.18. 

VUJO AGGLOMERATIE 

BRUSSEL ACHTER HET 

AKKOORD 
VUJO-agglomeratie Brussel verklaart 
zich akkoord met het Egmontpakt en 
zal de Volksunie ondubbelzinnig steu
nen met de verwezenlijking van de 
voor de Vlamingen positieve as-
pekten 
De VUJO-Brussel eist van de toekom
stige Vlaamse gewestraad een de
kreet om franstalige lijsten in Vlaande
ren te verhinderen en een radikale 
grondpolitiek, omdat de gedane toege
vingen anders toch wel zwaar zouden 
doorwegen 
ZIJ meent dat de Vlaams-Nationale 
krachten nu meer dan ooit moeten 
gebundeld blijven in de Volksunie om 
te waken bij de uitvoenng van het 
akkoord 
I — 

ST.-AGATHA-BERCHEM 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De afdeling richt een algemene leden
vergadering in waarop al de leden 
worden verwacht 
De vergadering zal uitsluitend hande
len over het afgesloten Gemeen
schapspakt en gaat door in zaal De 
Kroon, Van den Dnesschestraat 19 
Op maandag 13 juni om 20 u 

Voor wie zoekt... 
Groot-Gent 

Huls met tuin gezocht voor 
twee aktieve dames van de der
de leeftijd 

Passende betrekking gevraagd 
voor. 
— 20 j draaier 

— 25 j steno-daktylo-hulpboek-
houdster 

— 19 j vrouwelijke bediende 

Meisje uit omgeving Deinze als 
bejaardenhelpster of hulp in het 
huishouden 

Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, Ro
de-Kruisstraat 7 - 9219 Gent
brugge Tel 091 /30 72 87 N68 

— Magazijmer 38 jaar zoekt 
dnngend werk, op de hoogte 
van voeding en metaal Zich 
wenden VD Abeele Norbert, 
Vogelstraat 15 - 9230 Melle Tel 
3093 26 N70 

— MEISE Reinaertres mooi 
gelegen appart te huur 3 slaap-
kam Tel 02/267 2035 N69 

Man met diploma A x technisch 
onderwijs (reproduktib fotogra
fie) zoekt dringend een betrek
king na 11 jaar dienst in een fir
ma die failliet deed 
Voor verdere inlichtingen dr 
Jef Valkeniers - volksvertegen
woordiger Ninoofsesteenweg 
11, 1750 Schepdaal Tel 

02/5691604 (N 65) 

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

ding 
— liefst enige ervaring in 

het ponsen en het bedie
nen van de telefoon 

Gegadigden worden vnende-
lijk verzocht hun kandida
tuur onder de letters BAS te 
zenden aan het beheer van 
dit blad. 
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Ternat-St.-Katerina-Lombeek-Wambeek 

Ten strijde tegen de milieuvernieling 
De vervuiling en vernieling van de omgeving waarin wij leven, wonen en wer
ken neemt angstvallig toe. 
Oeze wantoestanden zijn het gevolg van onbegrip en onverschilligheid en 
vooral door het gebrek van vroegere gemeentelijke aanpak die thans pijnlijk 
wordt aangevoeld. 
Overal zijn de mooiste hoekjes van onze gemeente bedreigd en ' versierd > 
mot sluikstorten en onwelriekende waterloopjes. Ook verschillende waarde
volle natuurgebieden werden aangetast, enerzijds door onoordeelkundige 
boomomhakkingen en anderzijds door afschuwelijke < bidonville >-week-end 
verblijven, zomaar kris kras ingeplant. 
Hier moet dringend wat aan gedaan worden ! 

.•>y^ 

Sluikstorten bij de vleet: schepen De Backer staat er maar beteuterd 
bij, daarom wil hij er met de grote borstel door! 

Na ruim vijf maanden bezinning en 
beraad kw/am het initiatief van onze 
schepen Laurent De Backer, die op 
een perskonferentie zijn milieubeleid 
heeft kenbaar gemaakt. 

Vooreerst vt/erden alle milieuproble
men en toestanden geïnventarizeerd 
en prioriteiten vastgelegd. 

Deze prioriteiten werden opgesplitst 
in onmiddellijk te realizeren projekten 
en in studieprojekten die in overleg 
met de bevolking en de verenigingen, 
zoals onder meer het Opbouvi/vs/erk 
Pajottenland, dienen te vi/orden venwe-
zenlijkt 

Voor schepen Laurent De Backer 
betekent milieubeheer immers niet lou
ter het behoud van •^^a^. waardevol is, 
maar wel een dinamisch betrokken 
zijn bij de uitbouw van een milieu, 
waarin mensen echt gezond en har
monisch kunnen leven. 

Heel bondig samengevat behelst de 
huidige leefmilieuproblematiek volgen
de aspekten: 

— Centraal is een planmatige aan
pak van de ruimtelijke ordening, die 
op korrekte wijze rekening houdt met 
biologische, sociale, ekonomische en 
kulturele motieven. Hieruit volgt een 
gemeentelijke struktuurplanning. 

— De uitbouw van een volledig riole-
ringsnet met koliektor voor de afvoer 
van de industriële en huishoudelijke 
afvalwaters naar een zo snel mogelijk 
te bouwen waterzuiveringsstation. 

— De aanleg van een arboretum zo
dat met zeer weinig financiële kosten 
de aanleg van groeile zones in de 
woonwijken (groenvoorzieningen) 
kunnen gerealizeerd worden. 

— De verplichte aanleg van de door 
het KB voorgeschreven groene buf
ferzones in de industriezone Ternat, in 
het eerstvolgende beplantingsseizoen 
1977-1978. 

— Reinheid van omgeving. Totale op
ruiming van sluikstorten en afvalho
pen. 

OOST-YLAANDEREN 

Ninove herdenkt Slag der Gulden Sporen 
In 1302 vochten 10.000 Vlaamse am
bachtslieden, boeren en edelen, allen 
voetvolk, op de Groeninghe kouter bij 
Kortrijk tegen een Frans ndderleger 
met meer dan 2000 ruiters. Het werd 
een grote overwinning voor de Vla
mingen en de «sporen» ervan zijn 
nog te zien in de O.L.Vrouwkerk te 
Kortrijk. De Guldensporenslag redde 
de zelfstandigheid van het graaf
schap Vlaanderen en bracht een zwa
re slag toe aan het Frans prestige in 
de Nederlanden. 675 jaar later vech
ten overtuigde Vlamingen nog altijd 
voor zelfbestuur. 

De Vlaamse Kring Ninove wil van 
deze 11 -juli-viering dan ook een jaar
lijks terugkerende gebeurtenis ma
ken, een trefpunt waarop de Vlaamse 
gemeenschap van de fuzie Ninove tel
kens de balans opmaakt van één jaar 
Vlaamse strijd En als die evaluatie 
negatief uitvalt dan moeten wij maar 
de moed hebben om dat te zeggen en 
samen te bespreken. 

Op het programma staan : 
— om 18 u. in de kerk van Meerbe-
ke: Vlaamse mis opgeluisterd door 
het St.-Berlinduskinderkoor olv Mag-
da Walraevens. 

— een welkomswoord door initiatief
nemer en stichter-voorzitter van de 
Vlaamse Kring Ninove, P\erre Mat-
tens. 

— Spiraal, een vokaal-instrumentaal 
ensemble o.l.v. Theo Van Der Poor
ten 

— gastspreker Jozef Van Overstrae-
ten, voorzitter van de VAB-VTB, en 
iemand met haar op de tanden. 

— voordracht door Rita Van Ney-
gem uit IVIeerbeke-Ninove, die de 
regenngsmedaille voordrachtkunst 
kreeg, een nationale erkenning van 
haar groot talent. 

— een vrolijke noot door dhr. Deel
man uit Aalst die een imitatie brengt 
van het Brussel «ketje». 

De herdenking gaat door op zaterdag 
9 juli om 20 u. in zaal Roxy te Ninove. 
Een gevarieerd programma dus dat 
opgeluisterd wordt met Vlaamse liede
ren uit alle genres. 
De Vlaamse Kring Ninove organizeert 
deze avond m samenwerking met 
Davidsfonfs, VAB-VTB en Federatie 
van Vlaamse Vrouwen (FVV). Verle
nen verder ook nog hun medewer
king : de Stedelijke Kulturele Raad, 
Willemsfonds en C.S.C. 

Info-avond te Ninove 
over het regeerakkoord 
Alle VU-leden van groot-Ninove worden vriendelijk verzocht 
aanwezig te zijn op de informatie- en gespreksavond van 
woensdag 22 juni om 20 u. In zaal « Berg en Dal », Brussel
straat 87, Ninove. Het regeerakkoord zal er nader verklaard 
worden in een uiteenzetting van Staatssekretarls Vlo 
Anciaux die beter dan wie ook, als volksvertegenwoordiger 
voor Brussel, met kennis van zaken over de delikate Brussel
se punten van het regeerakkoord kan spreken! Daarna kan 
iedereen vragen stellen aan de heer Anciaux. 
Een avond waarop iedereen die door gebrek aan degelijke 
informatie of andere redenen zich met het regeerakkoord 
niet kan verzoenen, niet mag ontbreken ! Voor alle VU-leden 
wordt het een interessante en heel belangrijke avond I Met 
informatie uit de eerste hand I 

KflLCnDCR 
JUNI 
10 HEVERLEE: Algemene VU-ledenvergadenng om 20 u. in het 

Motel-Heverlee. Inschrijvingen 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 

11 MALLE: VU-bal om 20 u. 30 in StJozefszaal te Essenbeek, 
Kasteelstraat Disco-sound Philadelphia. Inkom: 60 fr. 

18 ITTERBEEK: VU-kaas- en wijnfeest voor alle leden vanaf 
19 u. 30 in de Parochiezaal van St-Anna Pede. Gratis. 

30 MACHELEN-DIEGEM : Guldensporenviering om 20 uur in zaal 
«Milde» Kerkstraat 22 te Diegem. Diamontage Brussel en 
Vlaams Brabant door kamerlid Willy Kuijpers met optreden van 
Jef Eibers. 

— Aanleg en verbetering van voet
en fietspaden, kortom bijzondere aan
dacht voor het «zwakke» verkeer. 

Een daadwerkelijke eerste aktie be
staat uit een algemene lenteschoon-
maak in de drie deelgemeenten. Hier
voor doet de schepen beroep op alle 
milieuvriendelijke jeugdgroeperingen 
om onder vorm van een financiële 
subsidie samen met een privé aanne
mer alle afval te verwijderen. 

Het blijft echter niet enkel bij de oprui
ming. Het is de betrachting van het 
gemeentebestuur een reglement tot 
bescherming van het leefmilieu op te 
stellen en te laten goedkeuren, waarin 
naast het hoofdstuk sluikstorten en 
afvalverbranding ook geluidshinder 
en luchtverontreiniging worden behan
deld. 

Dit reglement zal gepaard gaan met 
een retributieverordening waarin de 
overtreders financieel zwaar zullen 
moeten bijdragen voor het opruimen 
van alle sluikstorten in onze gemeen
te. 

Tot slot wenst schepen van Leefmi
lieu en Ruimtelijke Ordening Laurent 
De Backer er op te wijzen dat aan de 
verloedering van het marktplein van 
Ternat een einde dient gesteld. In dat 
verband liet hij weten: 

'Er zal in de nabije toekomst gedok
terd worden aan de verfraaiing van 
de gemeentelijke markt van Ternat 
Ter verwezenlijking zal een prijskamp 
worden uitgeschreven in de verschil
lende scholen en tevens zal een ruime 
mogelijkheid tot inspraak geboden 
worden aan de verschillende vereni
gingen en de bevolking.» 

Met deze milieuvriendelijke initiatie
ven wensen wij onze mensen in Ter
nat (St-Katerina-Lombeek, Wam-
tjeek) van harte geluk. Een voorbeeld 
voor al de gemeenten in Vlaanderen, 
in de hoop dat Vlaanderen een stuk 
leefbaarder, dus menselijker wordt 

NAAR DIKSMUIDE 

De VU-afdeling St-Kat-Lombeek 
gaat dit jaar opnieuw naar Diksmuide. 
Inschrijven in lokaal Uilenspiegel. Bus-
kosten 200 fr. met uitstap naar zee. 
Vertrek om 7 u. aan de St-Kat-Lom-
beekse kerk. 

WftCJCS 
— Vrouwelijk technisch-inge-
nieur in de scheikunde (4-jarige 
cyklus), sinds 1968 werkzaam in 
een wetenschappelijk opzoe
kingscentrum van een petro-
leumbedrijf. 31 jaar, gehuwd, 2 
kinderen; zoekt betrekking als 
technisch-ingenieur in de schei
kunde. 

- Hulp-boekhouder, 52 jaar 
oud, vader van 3 kinderen waar
van 2 schoolgaande, zoekt aan
gepaste betrekking. Is op dit 
ogenblik verplicht in Wallonië te 
werken. 

— Ervaren verkoper, 57 jaar, 
zeer dynamisch zoekt interes
sante betrekking. Ervaring in 
kleermakerij, voeding, farmacie, 
brandbeveiliging, isoleermate-
riaal, ramen, deuren en publiciteit. 

— Werkloos na Humaniora-
studies Wetenschappelijke B, 
jonge man wil dograag aan het 
werk. Vrij van legerdienst Zoon 
van een weduwe, wiens enige 
steun hij is. 
Verder kontaktname: N. Maes, 
Gentse baan 50, St-Niklaas, tel. 
031/76.49.74. 

CN71) 

Rijn zag VU-Waarschoot 
Traditiegetrouw (voor de zevende 
keer) trok het VU-reisgezelschap met 
het Pinksterweekeinde naar de Rijn. 
Een volbezette autobus vertrok op 
zaterdagmorgen om 6 u. met niets 
dan goedgehumeurde mensen. Na 
een ontbijt ergens in de mooie Kem
pen werd het middagmaal gebruikt in 
het stemmige dorpje Altenahr. In de 
namiddag bezochten wij Mana-Laach 
met zijn impozante abdij en de liefelij
ke Laacher-See Over Koblenz bereik
ten WIJ ons reisdoel Rhens waar wij 
onderdak vonden in hotel « Roter Och-
se». 

Na het avondmaal zetten wij allen 
samen een stapje in de wereld, waar
bij tussen wijn en pint menig Vlaams 
volkslied werd vertolkt 

Op Pinksterdag zelf schoven wij in de 

voormiddag over de romantische 
wateren van de Rijn tot aan de Lorelei 
en in de namiddag bezochten wij het 
stoere « Ehrenbreitstein ». 

Pinkstermaandag bracht ons nog een 
bezoek aan de «Königstuhl- en gaf 
gelegenheid tot inkoop van de nodige 
portie Rijn-.vijn. Na het middagmaal 
namen wij afscheid van Rhens en vat
ten wij een voorspoedige terugtocht 
aan. 
Het werden drie gezellige en ontspan
nende dagen om nooit meer te verge
ten. 
Wij danken langs deze weg elke reis
gezel voor de prettige en gemoedelij
ke sfeer. Wij danken in het bijzonder 
onze voorzitter Andries Mathijs voor 
zijn doordacht reisschema en zijn goe
de reisleiding. Tot volgend jaar I (W.G.) 
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Zingem wil meubelen 
van gemeente Huise terug! 
Daar tegen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen door de li jst GMB-
CVP klacht werd neergelegd, duurde het uiteindelijk tot maandag 2 mei voor
aleer de nieuwe gemeenteraad kon worden geïnstalleerd. 
Dat dergelijk evenement, na een maandenlang doorgetrokken kiesstr i jd, veel 
publiek zou lokken was nogal duidelijk. De agenda was trouwens een waar
borg voor spektakel. En het spektakel zou er ook komen, en niet alleen langs 
de kant van de verkozenen des volks. 

Na de voorlezing van het resultaat 
van de verkiezingen werden de ge
meenteraadsleden beëdigd Nadien 
kwam de verkiezing van de schepe
nen Hier werd met enige spanning 
naar uitgezien daar de verdeling er
van een barometer kon zijn voor de 
aandacht die Zingem zou besteden 
aan de kleinere gemeenten m de 
fusie Meteen ook een test aangaan
de de hechtheid van de PVV-meerder-
heidsgroep Bij geheime stemming 
werd de tweede schepenzetel toege
kend aan Saelens CHuise) en de vier
de aan Delaporte (Ouwegem) De 
ovenge gingen naar Zingem met De 
Weiretó en Yolande De Kimpe Bij de 
stemming over de vierde schepenze
tel hing er evenwel een ogenblik elek
triciteit in de lucht Bij de stemvemch-
tmg kwam er luid protest van uit het 
publiek omdat twee PW-raadsleden 
hun stemibijet zouden uitgewisseW 
hebben, en op die manier het geheim 
van de stemming geschonden was 
Blijkbaar was de PVV toch met ge
rust in de loyauteit van al haar manda-
tanssen 

Bij de keuze van het gemeentehuis 
bleek nogmaals hoe de meerderheid 
denkt te besturen Zingem is de 
pik)ot-gemeente, de rest zal wel vol
gen Een degelijke t)estemming aan 
de gemeentehuizen van Ouwegem 
en Huise kon vooralsnog met gevon
den worden Wel vond de PVV het 
een geschikte gelegenheid om he 
meubilair van het gemeentehuis van 
Zingem aan te vullen met dit afkoi 
sbg van Ouweqem en Huise 
Over dit laatste werden tussen oppo
sitie en meerderheid een paar hartige 
woorden gewisseld, daar het CVP-be-
stuur van Huise een deel van de meu
belen (samen met de gebruiker ervan, 
nl de gemeentesekretans) reeds aan 
Kruishoutem had afgestaan Meerder
heid tegen minderheid werd nu beslist 
deze meubelen terug te gaan halen' 

Spionkoppen g e s c h e i d e n ! 

De hoofdbrok voor deze avond was 
ongetwijfeld echter de zaak van de 
nieuwe gemeenteschool Een tegen
valler voor de voorstanders van dit 
peperdure prestigeprojekt was de be
slissing van de bestendige deputatie 
de uitspraak van de uittredende ge
meenteraad van Zingem ongedaan te 
maken, zodat dit punt opnieuw op de 
agenda, ditmaal van de nieuwe ge
meenteraad, moest ingeschreven wor
den Deze kwestie lokte met alleen bij 
de raadsleden, maar ook bij het pu
bliek felle reakties uit zodanig zelfs 
dat gelegenheidsvoorzitter De Wei-
rekl bevel gaf de zaal te 'aten ontrui
men Daar dit gebeurde zonder het 
publiek vooraf terecht te wijzen, nam 
de oppositie dit met en dreigde even
eens de zaal te verlaten Een tussen
komst van burgemeester-in-spe Cnud-
de leidde eveneens tot applaus van 
zijn supfKirters wat voor De Weireld 
nneteen aanleiding was om het pu
bliek te tonen dat hij de baas was 

Daar elke partij een behoorlijk aantal 
supfXJrters meegebracht had, kan 
noen in het vervolg misschien de regle-
mentenng van dei UEFA toepassen, 

nl het gescheiden houden van de 
spionkoppen 

P r e s t i g e p r o j e k t u i t g e s t e l d 

Dit rumoer en tumuK was het treffend 
beeld van de verdeeldheid die onder 
de raadsleden heerste Met spanning 
werd uitgekeken naar de houding van 
de PVV-raadsleden van Huise en 
Ouwegem Daar tijdens de gemeente
verkiezingen met geen woord over dit 
projekt werd gerept en er anderzijds 
reeds heel wat polemieken tussen de 
CVP en de zgn groep Saelens wer
den gevoerd, was de houding van 
deze laatsten zeer belangrijk 
Uiteindelijk bleek dit agendapunt een 
maat voor mets te zijn, daar de helft 
van de raadsleden normaal gezien 
nog geen recht op inzage van het dos
sier hadden Met een verwarde uitleg 
verwees uittredend burgemeester 
Martin dit punt naar de volgende zit
ting Een nederlaag dus voor de PVV 
die graag dit projekt zo spoedig moge
lijk zou willen gerealizeerd zien 

O C M W - v e r r a s s i n g 

De verkiezing van de Iden van het 
O C M W had plaats op maandag 23 
mei Wat als een formaliteit werd 
beschouwd, werd uiteindelijk voor on-
ingewijden en de meerderheid een 
verrassing Als werkende leden wer
den weliswaar 5 PVV'ers en 4 GMB-
CVP'ers verkozen, maar de verras-

L O K E R E N 

I J Z E R B E D E V A A R T 
Traditiegetrouw legt de Amedee Ver-
bruggenknng-Lokeren ook dit jaar 
een autobus in naar de IJzerbede
vaart, die plaats heeft op zondag 3 
juli We vertrekken om 8 u aan de St -
Laurentiuskerk 's Namiddags bren
gen we een tjezoek aan Brugge De 
thuiskomst is voorzien rond 21 u 
Prijs 150 fr (halve prijs voor kinderen 
en studenten) Uw inschnjving wordt 
ingewacht op volgend adres Herman 
Ros, Tweebruggenstraat 29, 91 (X) Lo-
keren (tel 091/483074) W e houden 
tevens 25 zitplaatsen te uwer beschik
king 

sing kwam bij de aanduiding van de 
opvolgers Door een handige verde
ling van haar stemmen en een takti-
sche flater van de meerderheid, wist 
de oppositie de eerste opvolging in de 
wacht te slepen van de eerste drie 
verkozenen van de PVV Daarmee zit 
de meerderheid met een tijdbom op
gescheept 

Dat de oppositie zelfvoldaan was na 
haar geslaagde zet spreekt vanzelf 
Of dit de verdraagzaamheid in de 
gemeente zal bevorderen is een ande
re vraaq 

De gemeenteraad bracht het zoveel
ste bewijs van hetgeen reeds lang 
geweten was het bestaan van twee 
machtsblokken die eerst en vooral 
zorgen voor hun eigen tjelang en die 
met bekwaam zijn om tot een dialoog 
met elkaar te komen Af te wachten 
valt of de heterogene P W - en GMB-
CVP-groepen met verloop van bjd 
niet zullen afbrokkelen, door interne 
tegenstellingen De Volksunie zal orv 
dertussen met werkloos toekijken 

(Jaak Janin) 

KflL€ni> 
JUNI 
10 ERTVELDE: VU-algemene informatievergadenng over huidige 

politieke toestand Om 20 uur in zaal De Veldbloem te Ertvelde 
Iedereen welkom 

16 LOKEREN. Volksvertegenwoordiger Nelly Maes licht het 
regeerakkoord toe in de Torenstraat om 20 u 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoiitstr 30 29-33 36-38 
Tel 053/240 60 

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - tiirnkledi) - ri i i teri i itrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

VU-vuurwerk in gemeenteraad van Deinze 
In de jongste gemeenteraadszitting 
werden er door de VU-vertegenwoor-
diger, raadslid Maes, een aantal pun
ten op de dagorde geplaatst die in de 
verslagen van de dagbladpers gun
stig werden beoordeeld 
Vooreerst wees hij erop dat Deinze 
toeristisch moet samenwerken met 
Sint-Martens-Latem, wat zowel voor 
Deinze als voor Latem goed is, beter 
dan dat Latem als een aanhangsel 
van Gent zou t)ehandeld worden (wat 
intussen door ministenele diensten 
wel gebeurt) Om dit te realizeren 
moet volgens hem de gewestelijke 
VVV-Leiestreek gestimuleerd wor
den 

Een tweede tussenkomst was het 
voorstel om aan het Gentse Pro-Deo-
bureau te vragen ook te Deinze zitda-
gen in te nchten, opdat ook Deinze-
naars van de Pro-Deo-dienst zouden 
kunnen genieten, wat nu met gebeurt 
omdat men er te Deinze mets van 
schijnt te weten, of omdat verplaat
sing naar Gent ernstig werkverlies en 
verplaatsingskosten veronderstelt 
Hij stelde ten de, de voor Astene-
Dreef en het gebied van de Oude 

Leie (Vosselareput en omgeving) tot 
beschermd landschap te laten klasse
ren 
Een vierde punt was een verwijzing 
naar een studieverslag van de Lode-
wijk de Raet-stichting over het open
baar vervoer Hij vond het goed dat 
het stadsbiestuur zulke studiedagen fi
nancieel steunde, maar fout dat dan 
met de resultaten van dergelijke stu
diedagen geen rekening wordt ge
houden, te meer daar uit de studie 
bleek dat het openbaar vervoer zich 
hier in een slechte situatie bevindt 
HIJ stelde voor burgemeester Bran-
kaert van Overijse en zijn gemeente
bestuur geluk te wensen Schepen 
Tack wou dit voorkomen en achtte 
dat ongepast Raadslid Smul en sche
pen Van Nevel stemden hier tegen, 
schepen Tack onthield zich De rest 
van de raad keurde dit goed Ook 

VUJO-kern te Waarschoot 
Enkele weken terug werd te Waar
schoot met Vujo-kern van wal gesto
ken Initiatiefnemers en tevens huidige 
bestuursleden zijn Walter Linseele 
(voorzitter) Patries Wieme (sekreta-
resse) en Jean-Marie De Mits (pen
ningmeester) Er werden meerdere 
medewerkers en leden aangeworven, 
een zelfklever werd ontworj jen en 
wordt reeds te koop gesteld Op de 
wijk Kere werd een inventaris ge
maakt van de plaatselijke verkeer^ 
problemen welke aan het schepenkol-
iege werd overgemaakt Tevens werd 
de bevolking op de hoogte gesteld 
van het genomen initiatief 
Voor de vakantiep)enode worden nog 
een tweetal activiteiten gepland Op 

vrijdag 24 juni wordt een voordracht
en dia-avond gegeven in zaal «Het 
Schuttershof» onder het tema » Onze 
natuur» Niet de natuurvervulling 
doch het mooie van onze natuur 
wordt belicht In aansluiting op deze 
avond wordt op zondag 26 juni het 
Zwin tiezocht Vertrek om 5 u 45 
laarzen, kijker, regenkledij meebren
gen Inschnjvingen bij de bestuursle
den 
W I J wensen VUJO veel sukses met 
deze initiatieven en wensen hun ook 
in de toekomst goede vaart i (W.G) 

vroeg hij nog dat de stad zou deelne
men aan de Slag der Honderdduizend 
(Affichecampagne voor het spreken 
van goed Nederlands te Brussel) O p 
de zes punten die hij naar voor bracht 
werd telkens positief gereageerd 
door de raad 
W e zullen hier met schnjven over zijn 
talnjke gevatte tussenkomsten bij de 
bespreking der andere punten van de 
meer dan vijftig punten tellende dagor
de ^ 
Vermelden we nog dat Luc Matthijs 
voor zijn 50 jaar lange kulturele inzet 
voor Deinze tot ereburger van de 
stad Deinze zal aangesteld worden 
op 18 juni Luc Matthijs, die thans 75 
jaar oud wordt, is in onze volksnatio-
nale middens geen onbekende Hij 
was o a schepen van Deinze van 
1932 tot 1941 voor het toenmalige 
V N V 

Vlaamse Kring-Ninove 
naar Diksmuide 
Een hah/e eeuw IJzerbedevaart t)ete-
kent wat i 
Deze jubileumuitgave wordt een 
Vlaamse hoogdag waarop geen enke
le overtuigde Vlaming mag ontbreken 
De Vlaamse Kring Ninove nodigt U 
dan ook uit om samen met ons naar 
Diksmuide te rijden Om zeker te zijn 
van een plaats schrijft U best zo vlug 
mogelijk in bij 
Pierre Mattens, Pollarestraat 226, Ni-
nove Tel 054/3365.36 of Rik Haelter-
man. Steenweg op Ninove 48, Den-
derwindeke 
W I J starten op zondag 3 juli om 7 u 
stipt op de Graanmarkt te Ninove 
Deelname in de onkosten 150 fr Her
kenningsteken met inbegrepen i 
Terugkomst voorzien rond 16 u 

Lentebal zindert na in Lovendegem 
Het eerste Lentebal georganizeerd 
door de Vlaamse Vnendenkring, is 
een echte meevaller geworden 
Op een vrij korte periode werden 650 
ingangskaarten aan de man gebracht 
Voor de gelegenheid was de Paro
chiale feestzaal flink versierd en het 
orkest -De Bjr tels», zorgden voor 
uitstekend amusement 
Guido Schorens verwelkomde de tal
njke aanwezigen waaronder volksver
tegenwoordigers Frans Baert en Pol 
Van Grembergen senator Oswald 
Van Ooteghem, prov raadslid Fons 
Van Holderbeke en raadslid Andre 
Martens van Zomergem Een warm 

applaus k)ekwam de voltallige plaatse
lijke gemeenteraadsoppositie met 
VU-raadslid Hugo Van der Cruyssen, 
Alvaar De Vidts Walter Van Vlaende
ren Joris James en Octaaf Lootens 

Een verrassing voor iedereen was het 
«f lamberen- van de reuze ijstaart in 
het midden van de zaal ledere aanwe
zige werd g'atis op een stukje ver
gast wa l zeker op prijs werd gesteld 
Kortom een geslaagde avond, die 
iedere medewerker en aanwezige de 
kracht gegeven heeft om te Lovende
gem de Vlaams-nationale gedachte te 
verspreiden A V 

ALLE LENINGEN 
persoonlijk - financiering - hypoteek 

vakmensen 
vertrouwen 
diskretie 

QROEP A2000 

Tel. 091/28.22.44 

Land van Waaslaan 50 
9110 SINT-AMANDSBERG 
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WEST-VLAANDEREN 

Izegems nieuws 
FVV - VU-VROUWEN 

Een zonderling letterwoord ? Nee. De 
vrouwen die lid zijn van de VU te Ize-
gem weten wel beter: FVV staat voor 
Federatie Vlaamse Vrouwen, waarbij 
de Izegemse VU-vrouwen aange
sloten zijn. 
De FVV-VU-vrouwen hebben gere
geld boeiende aktlviteiten. Maandag-
laatst was er een fijne dia-avond over 
India door Luc Schelpe. Andere keren 
doen we het nog serieuzer, met een 
uiteenzetting over de vrouwenrech
ten bv. Maar we doen het ook ge
woon gezellig. Zo organiseerden we 
een avond over het bereiden van 
toastjes, gaan we samen een boeien
de film kijken, enz. 
Wat moet je doen om er bij te 
komen ? 
Je moet alleen maar lid zijn van de 
VU. Als uw echtgenoot of ouders dat 
al zijn, kost U dat maar 60 fr. per jaar. 
Is er nog niemand anders uit het gezin 
lid, dan 120 fr. Geef toe: dat is echt 
niet duur! Je bent dan lid én van de 
VU én van de VU-vrouwen. En je 
leert een heleboel mensen kennen. 
Doe het nu. Word ook lid. Neem kon-
takt OD, bv. met Winny Smalle, Korte
straat 13/7, of Renata Verbeke-Blon-
deel. Krekelstraat 33 of Betty Bour-
geois-Hoste, de Pelichystraat 25 of 
Mimi Vermeulen-Hublou, P. Boncquet-
straat, 28 CKachtem) of Kris Pynket-
Vandevyvere, Grote Markt 30 of een 
VU-bestuurslid. 

GEWESTPLAN 

De definitieve vastlegging van het 
gewestplan voor Roeselare-Tielt ge
beurt op het einde van juli. Intussen 
heeft iedereen het recht voor die 
datum nog voorstellen of bezwaren in 
te dienen. Hoewel het een halve eeuw 
te laat komt (er is intussen al ver
schrikkelijk geknoeid met onze leef
ruimte O is het gewestplan van groot 
belang voor ons leefmilieu. 
Maandag 13 juni kan U er meer over 
vernemen. Dan heeft om 19 u. 30 in 
de Stedelijke Avondleergangen (Wijn-
gaardstraatj hierover een informatie
vergadering plaats. Als gastspreker 
treedt de heer Ch. Vermeersch op. 
We raden al onze leden en lezers ten 
zeerste aan daar aanwezig te zijn. De 
VU moet er sterk vertegenwoordigd 
zijn! 

ZIEKENFONDS 
WESTFLANDRIA 

Wist U dat onze mandatarissen en 
bestuursleden lid zijn van het Zieken
fonds Westflandria ? En dat zij allen U 
ten stelligste kunnen garanderen dat 
de service van Westflandria niet al
leen even goed is maar zelfs beter als 
die van de andere ziekenfondsen? 
Wist U dat er onder de leden van ons 
ziekenfonds zowel werknemers als 
zelfstandigen zijn ? Zowel mensen 
met een groot als met een klein 
gezin ? Met en zonder kinderen ? Met 
kinderen in alle leeftijden ? 

VLAAMSE KLUB 
en DF-HARELBEKE 
HERDENKEN 11 JULI 

In het teken van René De Clercq 
wordt op zaterdag 9 juli vanaf 16 u. 
de Slag der Gulden Sporen her
dacht : 
— Samenzang. 
— Optreden van Jef Eibers. 
— Gastspreekster Elza De 

Clercq. 
— Gezellig samenzijn in de feest

zaal van de meisjesschool Zand
berg. 

— Zondag 10 juli om 11 u. H. mis in 
de St.-Ritakerk, met samenzang 
door het Mariakoor. 

GELUKWENSEN 

Op 31 mei trad ons bestuurslid 
Johan • Vande Ghinste in het huwe
lijk met mej. Marianne Accou. Hartelij
ke gelukwensen van gans het be
stuur I 

Bovendien is Westflandria een zuiver 
Vlaams initiatief, dat niet zoals de 
andere ziekenfondsen de CVP of 
BSP steunt. Een reden temeer om er 

lid van te worden. Neem kontaKt op 
met Raymond Wullaert Princesse-
straat 110 (tel. 30.53.80) of Jacques 
Buyse, Eikstraat (nu Vuurdoornstraat 
genoemd) 13, te Kachtem (tel. 
30.18.23). Van hen krijgt U alle nutti
ge informatie. 

8e Voettocht Izegem-Diksmuide 
Onze welbekende en nu al 8e voettocht Izegem —Diksmuide is weer 
voorbereid en gepland. 
Op zondag :3 juli 1977 vertrekken we om 4 uur 's morgens aan het 
Vlaams Huis naar de 50e IJzerbedevaart. 
De deelnemersprijs bedraagt 50 fr. Daarvoor krijgt men halfweg 
broodjes met koffie, verder voetverzorging (als dat nodig is) en een 
bezemwagen. 
We vragen dringend te breken met de slechte traditie laat in te schrij
ven. Schrijf onmiddellijk in bij Gaston Pynket (Vlaams Huis) of Joris 
Verbeke, Krekelstraat 33, Izegem. Daar krijgt U ook alle nodige verde
re informatie. 

VU-Kortrijk eist informatieblad 
De VU-Kortrijk verheugt zich over het 
feit dat de lokale dag- en weekblad
pers ruime belangstelling betoont 
voor de gemeenteraadszittingen. 

Betreurd wordt daarentegen dat de 
CVP-meerderheid een gesloten, op al
le gebieden ondemokratisch beleid 
voert, en de burger voor schut laat 
staan. Nadat heel wat gemeenten wer
den samengevoegd bij Kortrijk, bleef 
de nood hoog aan aangepaste voor
lichting van de burger. 
Buiten de loutere administratieve infor
matie éénmaal verstrekt bij de jaar-
aanvang, krijgt de burger er het raden 
naar waar en bij wie hij terecht kan 
voor alle aangelegenheden. 
In heel wat gemeenten startte men 
reeds met het uitgeven van een 
gemeentelijk informatieblad, terwijl 
grotere centra (Gent-Aalst) het hou
den bij een maandelijkse perskonfe-
rentie van het schepenkollege. 

HEUVELLANDS 
GEWESTPLAN
DOSSIER KLAAR 
Het dossier dat samengesteld wordt 
door het Opbouwwerk Heuvelland 
rond het gewestplan leper-Poperinge 
is donderdag jl. 2 juni voor het laatst 
besproken. 
Na een reeks grondprincipes over de 
gewenste ontwikkelingsrichting wor
den in drie delen besluiten getrokken 
en aanbevelingen geformuleerd. 
Een eerste deel bevat de eigenlijke 
op- en aanmerkingen op het gewest
plan. Een tweede deel bestaat uit een 
reeks aanbevelingen aan de gemeen
tebesturen bij het ontwerpen van toe
komstige biezondere plannen van aan
leg. Een korte derde deel geeft enkele 
aanbevelingen aan de hogere over
heid. 
Deze week wordt het dossier uitgete
kend om tegen 13 juni terecht te 
komen bij de Goeverneur. 
Iedereen kan dit dossier verkrijgen 
mits een kleine bijdrage in de kosten. 

Heuveliandse 
Gezinsvakantie 
voltreffer 
De boeking voor de Gezinsvakantie 
in het Heuvelland, loopt dit jaar zeer 
vlot Het gaat om een formule waarbij 
gasten logeren in gezinnen te Westou-
ter. Ze kunnen voor de maaltijden 
terecht in een gemeenschappelijk res
taurant Verder zijn er allerlei ontspan
ningsmogelijkheden voorzien; van ge
leide exkursies en wandelingen tot 
zwemgelegenheid en hoevebezoek 
Op dit ogenblik zijn nog alleen voor 
twee weken plaatsen vrij, namelijk 
van zaterdag 30 juli tot zaterdag 6 
augustus en van 6 tot 13 augustus. 
Een folder over deze vakantlemoge-
lijkheid is nog steeds te verkrijgen bij 
V.V.V. Westvlaamse Bergen 8948 
Kemmel. 

De Volksunie meent dat informatie en 
verantwoording aan de burger een 
dringende noodzaak geworden is. 
De Volksunie beseft dat open informa
tie de echte tekenen zijn van demo-
kratie en eerlijke beleidsvoering waar
bij de vertrouwensrelatie tussen het 
volk en de verkozenen optimaal 
wordt gediend. 
De Volksunie eist van het Kortrijks 
gemeentebestuur de uitgave van een 
in elk gezin gratis bedeeld informatie
blad waarin alle nodige inlichtingen, 
plannen, akties, ontwerpen, besluiten, 
enz., worden openbaar gemaakt niet 
na maar vóór de definitieve beslissin
gen. 
Het spreekt vanzelf dat deze informa
tie zo objektief mogelijk moet worden. 

BLANKENBERGE 
NAAR DIKSMUIDE 

Onze afdeling zal, in samenwerking 
met de VTB en het Davidsfonds een 
autobus inleggen naar de a.s. IJzerbe
devaart. Deze zal om 9 u. vertrekken 
aan het station. 
Men kan zich laten inschrijven bij de 
voorzitter Raf. Ponjaert, Groenstraat 
37, tel. 41.33.53 of bij gemeenteraads
lid Jef Fryns, Gen. Lemanstr., tel. 
41.22.39 of bij Frans Pulinckx, 2/11 
Astridlaan, tel. 41.38.65. 

ROLLEGEM 

GELUKWENSEN 
Ivan en Jaklien Geeraert-Suys uit Rol-
legem mochten zich verheugen in de 
geboorte van hun derde zoon: Ben. 
Flink werk zeggen we I 

KOEKELARE 

Huwelijk. Op 28 mei werd het huwelijk 
ingezegend van Filip Lootens met 
Anne Vandepitte te St.-Kruis. Filip is 
de zoon van Etienne-zaliger en van 
mevr. Lootens-Ampe. Onze hartelijke 
gelukwensen aan het bruidspaar en 
de wederzijdse ouders. 

OOSTENDE-CENTRUM 

Stijn I werd geboren op 3 mei, als 
zoon van Eric Gouwy en Marijke 
Ameel, en Stijn II kwam op 14 mei bij 
Wilfried Vandecasserie en Regina De-
zwarte : onze hartelijke gelukwensen 
aan de ouders en voor de laatste ook 
aan de grootvader, onze voorzitter 
van Alveringem. 

WESTENDE 

Geboorte: op 14 mei kwam Kurt bij 
Redgy Deschacht en Viviane Boutte: 
onze gelukwensen begeleiden hem 
en zijn ouders. 

GISTEL 

Geboorte: op 25 mei kwam de kleine 
Bram bij Stefaan Delaet en Rita 
Declerck: namens afdeling en blad 
onze hartelijke gelukwensen. 

JUNI 
26 HARELBEKE: Wandeltocht Eerst vertoning van film «De 

Gavere » in lokaal « De Zwaan » te Stasegem (om 14 uur) waar
na rekreatieoord wordt bezocht onder leiding van Fr. Baert 

Dienstbetoon in Roeselare 
In alfabetische orde, vindt u hieronder 
enkele mandatarissen met de plaats 
en data waarop u hen kunt spreken ; 
wanneer u een probleem hebt van 
openbare orde, aarzel dan niet hen op 
te zoeken, u bent er welkom. 
Annie Kindt echtg. Potie, Kasteel-
dreef 2, Roeselare: elke maandag 
van 17 u. tot 19 u. ten huize en op tel. 
afspraak op het nr. 20.41.68. 
Erik Lamsens, lepersestraat 110, Roe
selare : alle dagen van 8 u. 30 tot 10 u. 
bij hem thuis. 
Jan Lefere, J. Mahieustraat 23, Roese
lare ; elke maandag van 17 u. tot 19 u. 
bij hem thuis (tel. 20.80.88). 
Maurits Seurinck, Prins Boudewijn-
straat 31 : op alle uren van de dag of 
de nacht steeds welkom. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
IN KORTRIJK 

Wij willen onze Vlaamse aanwezig
heid in onze Vlaamse stede dit jaar 
eens dik in de verf zetten door het op 
touw zetten van een grootse bevlag-
gingsaktie. De leeuwevlag mag op 3 
en 11 juli (IJzerbedevaart en Gulden-
sporendag) aan geen enkele Vlaamse 
woning ontbreken. 
Vlaggen in kunststof zijn te bekomen 
bij Jozef Labaere, Gr. Beatrijslaan 13, 
Kortrijk, tel. 21.65.77. 

Dirk Vanleuven, Hoogledesteenweg 
263A, Roeselare; thuis, elke donder
dag van 18 u. 30 tot 19 ü. 30; Zieken
fonds West-Flandria, iedere weekdag 
van 9 tot 11 u. 30 (Westlaan 145, tel. 
20.83.45). 
Gerda Viaene, echtg. Vandergunst 
Platanenstraat 45: thuis, elke woens
dag van 19 u. tot 21 u. (tel. 20.92.32). 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
« Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 

wonderbaar in hajir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel e rg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko-. 
men . 

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

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

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding v a n : 

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

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

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

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 
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M A A N D A G : K l a s s e m e n t v o o r de g r o o t s t e g r o e p t i j d e n s 
de b a a n k a m p i o e n s c h a p p e n : 1. M e e ë t e r s ; 2. O f f i s j e l l e n ; 3. 
K o e r e u r s ; 4. T o e s c h o u w e r s • D I N S D A G : T ra in ing van 
een t o e g e w i j d w i e l e r t o e r i s t : t o t 150 k m per dag . M a a r w a t 
w i l m e n be re i ken ? • W O E N S D A G : De g r o t e v e r r a s s i n g : 
A n d e r l e c h t in de f ina le van de b e k e r van Be lg ië . W i e h a d 
he t o o i t k u n n e n v e r m o e d e n ? • D O N D E R D A G : N a a r he t 
s c h i j n t d o e n onze B e l g e n het f o r m i d a b e l in de r o n d e v a n 
C o l u m b i a . He t d a n s e n en z w i e r e n • V R I J D A G : S e d e r t 
C o s m o s Franz B e c k e n b a u e r aanw ie r f , v e r l o o r he t al t w e e 
keer. D e n k t men n o g n ie t aan een t r a n s f e r ? • Z A T E R 
D A G : A a n he t l e i d e r s c h a p in de g a a n w e d s t r i j d S t r a a t s 
b u r g - P a r i j s is v o o r t a a n o o k een ge le t ru i v e r b o n d e n . W a a r 
o m n ie t ten s l o t t e ? • Z O N D A G : H o e he t kan w e l e n w i j 
o o k n iet , maar de kans b e s t a a t da t de w i e l e r w e d s t r i j d 
P a r i j s - N i c e l angs Be lg i ë komt . O m een b i n n e n w e g te 
n e m e n w e l l i c h t • 

Vrije tijd in het park 
Z o a l s e lk p lek je g r o e n , al w a s he t maar één b o o m , is he t p a r k in d i t 
d i c h t b e v o l k t e land van g r o o t be lang , z o w e l v o o r de g e m e e n s c h a p 
a ls o p het v l a k van n a t u u r b e h o u d . 
O o k al is een pa rk een niet o o r s p r o n k e l i j k b i o t o o p , zoa l s bv. het b o s , 
het b i ed t t o c h hee lwa t k o n t a k t m o g e l i j k h e d e n v o o r de s t e d e l i n g , d ie 
s t e e d s v e r d e r w e g m o e t o m de na tuu r te o n t d e k k e n . He t p a r k hee f t 
ve le r l e i f u n k t i e s d ie van b e l a n g z i jn v o o r m e n s en dier . 

He t be lang van de b o o m en zi jn 
b ladgroen als luchtzurveraars 
s taat vast, a lhoewel uit het ge
d rag ten overs taan van b o o m en 
plant s o m s heel andere d ingen 
bl i jken Vanda l i sme m pa rken 
k o m t vr i j f r equen t v o o r 
D e b e w u s t w o r d i n g van di t be
lang, zeer t raag ve r lopend , bl i jkt 
uit d e voo rbee lden ons d o o r het 
bu i ten land g e g e v e n 
In Dui ts land heef t bv e lke indus-
t n e z o n e aan de Rijn een g r o e n e 
tegenhanger , die in oppe rv l ak te 
o n g e v e e r evenwaard ig is R o n d 
Pari js s t rek t z ich het b e r o e m d e 
(Bois d e Bou logne) uit dat vee l 
b i j d roeg to t de leefbaarhe id van 
d e z e g ro te s tad Een t w e e d e 
face t van het park is de kon tak t -
mogel i jkhe id v o o r d e s tede l ing 
me t de natuur, die er bovend ien 
een rus tpun t v indt in de d r u k t e 
van het s tadsbes taan D e natuur 
r o n d en in de s tad w o r d t s t eeds 
ze ldzamer Bu i ten de s tad w o r d t 
ZIJ v e r d r o n g e n d o o r e k o n o m i -
s c h e be langen Hoevee l land
b o u w g r o n d en hoevee l bossen 
w o r d e n met o p g e o f f e r d aan in
dus t r ie en v i l labouw ? 
In d e s tad ve rdw i jn t de na tuur 
voora l d o o r het aan leggen van 
b rede re asfa l tbanen en met ro 's , 
w a a r v o o r ve le van onze leibo-
m e n sneuve lden o f z iek w e r d e n 
D e z e geleidel i jke af takel ing van 
d e natuur b reng t v o o r de m e n s 

e e n gevoe l van t ek o r t mee, da t 
t en de le kan w o r d e n o p g e v a n 
g e n d o o r het park D e m e n s 
hee f t d e na tuur nod ig o m z ich te 
k leden , te v o e d e n en t e a d e m e n , 
da t alles is waar, maar o o k d e 
geeste l i j ke mens m o e t k u n n e n 
a d e m e n en to t rus t k o m e n Ti jde
lijk kan hij z i ch w e l d r o g e r e n m e t 
ande re ve rmaken , maar u i te inde
lijk keer t hij t e r u g naar de na tuur 
Da t de mens z ich daar st i laan 
van b e w u s t w o r d t bl i jkt maar al 
te duidel i jk d o o r de v luch t uit de 
s tad naar het p la t te land In de 
s tad zelf w o r d e n te rug b o m e n 
geplant , n i euwe pa rken aange
legd en o u d e pa rken ge res tau 
ree rd 
Geres taureerd"? Niet in d e recht 
l i jnige fantaz ie loze o rde van he t 
park zoals het e e u w e n in e re 
w e r d g e h o u d e n , maar zovee l mo
geli jk vo lgens de natuur l i jke, rust
g e v e n d e orde l i jke w a n o r d e van 
het bos 
Ik h o o p da t het park v o o r o n s 
s tede l ingen in s taat zal zi jn ons 
t e rug te le iden naar d e na tuur en 
o n s zal leren respec t en l iefde o p 
te b r e n g e n v o o r die g ro te rijk
d o m D a n pas zal het met mee r 
nod ig zi jn de s tad te on tv luch ten . 
D a n k u n n e n w e v luch ten naar 
d e s teeds vee lvu ld iger v o o r k o 
m e n d e p lek jes g r o e n t ussen d e 
b lokken b e t o n 

M i e k e V a n d e v e l d e 

TAALVAKANTIE 
voor jongeren van 12 tot 18 

ENGELS BEGRIJPEN 
ENGELS SPREKEN 

d o o r s p e l , l essen (5 pe r d a g ) , s p o r t en o n t s p a n n i n g 
m e t g e o e f e n d e ( v o o r n a m e l i j k E n g e l s e ) l e r a r e n 
e n m o n i t o r e n m he t 

C O L O M A I N S T I T U U T T E M E C H E L E N 
3 j u l i - 15 j u l i 
17 j u l i - 29 j u l i 

31 j u l i - 12 a u g 
14 a u g - 26 a u g 

7.800 B F 
ALLES INBEGREPEN 

( l o g i e s , e e t m a l e n , c u r s u s , v e r z e k e r i n g , u i t s t a p p e n , 
s p o r t ) 
I n l i c h t i n g e n v z w V a k a n t i e k o l o n i e s R o e l a n d , 
L a n g e K r u i s s t r a a t 1, - 9000 G e n t - Te l 0 9 1 / 2 3 . 1 0 60 

SCHRIJF NU IN 

WAAR EINDIGT DAT? 

Men heeft ze kunnen aan het werk 
zien, de Schotse supporters, toen hun 
nationale ploeg van Engeland gewon
nen had Dierlijk uitzinnig Zonder eni
ge zelfkontrole Vernielend zo maar 
om te vernielen Vechtend zonder te 
weten waarom Niet dronken, maar 
beestig door-dronken Totaal onge
voelig voor aanhoudingen en bekeu
ringen Gewelddadig zonder motief 
Eén dook van meters hoog in een bek
ken zonder water, en kwam om het 
leven Geen mens, hij weze sportfan 
tot en met, kan dat nog goedkeuren 
En met bewenngen als «de sport 
heeft daar niets mee te maken » komt 
men nergens Moeten wij een tijd 
tegemoet zien waarin dergelijke hor
den brandend en plunderend, vernie
lend en wie weet moordend door de 
steden en dorpen zullen trekken, om 
hun «vreugde» over de overwinning 
of hun verdnet om de nederlaag af te 
reageren ' Of gaat men maatregelen 
vinden tegen deze massale waanzin ' 

V O O R Z I C H T I G W E Z E N 

Misschien zijn ze ondertussen terug
gevonden — en hopelijk levend — 
maar een tijdlang waren twee sport-
duikers vermist Het gaat hier weer 
om een van die gevaarlijke sporten 
die tegenwoordig meer en meer suk-
ses kennen Moet dit sukses ver
klaard worden door de stijgende be
hoefte aan zelfbevestiging in een 
maatschappij die de persoonlijkheid 
steeds meer aan banden l e g t ' Wi j 
weten het met Dat is voer voor socio
logen en psychologen Maar in ieder 
geval ziet men hoe langer hoe meer 
«straffe toeren» uithalen door men
sen die een te gebrekkige opleiding 
kregen om geen gevaar te lopen Wij 

zouden willen pleiten voor een sport 
die is wat ze is kinderazie bij gebrek 
aan wat beters Laat de kinderen 
kokenetentje spelen, maar dan met 
met echte stookolie en echte dnjf-
kracht 

VAB BEZORGD 
OM TOERISTEN 
D e V A B vest ig t d e aandach t van 
d e toe r i s ten o p het fe i t da t z i jn 
pechve rhe lp ingsd iens t d a g en 
nach t ter besch ikk ing s taat A u t o 
mobi l i s ten d ie af te r e k e n e n heb
b e n m e t pech , k u n n e n o p e e n d e r 
w e l k t i jdst ip van d a g o f nach t de 
cen t ra le o p r o e p e n , en zu lks via 
he t t e l e f o o n n u m m e r 0 3 1 / 
: ^ 1 5 6 0 0 

In de cen t ra le w o r d t er v o o r 
g e z o r g d da t e e n W W - t e c h n i c u s 
te r p laatse k o m t 

B e n z i n e b o n s in I ta l ië 

D e pr i js van d e benz ine in Italië is 
o p di t ogenb l i k g e s t e g e n to t 500 
lire per liter supe rbenz ine Toer is 
ten m e t in Belg ië ge immat r i ku lee r -
d e voe r t u i gen k u n n e n benz ine
b o n s b e k o m e n , d ie ve r l eend 
w o r d e n d o o r d e Ital iaanse 
d iens t v o o r Toe r i sme (ENIT), aan 
d e pr i js van 11,89 f r pe r liter 
supe rbenz ine 
D e benz inebons zi jn t e ve rk r i j gen 
in alle k a n t o r e n van d e V l a a m s e 
Toer i s ten - e n V l a a m s e A u t o m o b i -
l i s tenbond Ident i te i ts- en immatn -
cu la t iekaar t van het voe r tu ig (gr i j 
ze kaar t ) m o e t e n v o o r g e l e g d wor 
d e n 

»y 
AL-AL keukeninrichtingen 

Jan Claes 
Bondgenotenlaan 163 

Leuven Tel 016/234794 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/374572 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazailaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
NalSu 4254642 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOJ-F CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel. 054/3337 56 

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

OOK NAAR MAAT 

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

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

EIGENAARS 
W I J wensen moderne apparte
menten te huren of te kopen in 
Koksi jde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksi jde, tel 058-51 1889 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83 

ZO€K€lïC]€S 

— Ex-Penodica reproduktie-fotograai' 
met ervanng zoekt passend werk 
Kontakt opnemen met prov raadslid 
Staf Kiesekoms, Muilemstraat 177 Lie
dekerke (053/666584) CN66) 

Familie uit St-Kat-Waver zoekt een 
babysit ten huize, elke namiddag van 
12 tot 18 uur Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op nummer 015-
217900 N67 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/2681402 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

ELECTRA-BREEpvba 
Etectro-Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188-462477 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/441742 44 f7 43 
MIELE-AEG-LINDE sociaal en federaal 

METCHRIETBIJ 

« DE MENS IN HET 

HEELAL» 

Even, op de valreep, kennismaken 
met een nieuw boek dat zopas als 
o boek van de maand > verspreid 
werd onder auspiciën van de Ver
eniging van het Vlaamse Boekwe
zen, en uitgegeven door Elsevier 
(Amsterdam-Brussel), namelijk 
< De mens in het heelal». 
De auteur is Chriet Titulaer, in 
Vlaanderen en Nederland goed ge
kend door zijn TV- en radiopraat
jes over sterrenkunde en aanver
wante wetenschappen. Hij publ i
ceerde ovengens al heel wat over 
deze onderwerpen. 
Het voorwoord werd geschreven 
door de gekende astronoom prof 
d r C. de Jager, die het boek voor
stelt als «goed popuiarizerend », 
bruikbaar voor de belangstellende 
leek en de vakastronoom. 
Aan dat laatste durven wij wel 
even twij felen, tenzij misschien 
voor wat betreft sommige il lustra
ties. Chriet Titulaer is er namelijk 
in geslaagd een hoeveelheid iko-
nografisch materiaal te verzame
len, dat hier bij ons nog maar zel
den of helemaal niet werd gepubl i 
ceerd. 
Daarmee is naar onze bescheiden 
mening het voornaamste kenmerk 
van het boek vermeld. De onge
veer 150 grote bladzijden zijn voor 
zowat drie vierden gevuld met 
toto's 

Een gedeelte van die foto's is 
«klassiek» Men ontmoet ze wel 
meer Enkele foto's l i jken ons wat 
al te zeer «i l lustrat ie» (kinderteke
ningen, f i lm-sterren, tekeningen uit 
stnpverhalen enz.) 
En de grote meerderheid is op 
ieder gebied meer dan voortreffe
lijk. Plaats voor tekst bli j ft er niet 
veel over, en als men dan weet dat 
Titulaer probeerde alle spektakulai-
re gegevens die over het heelal 
bekend zijn — dikwi j ls dan nog 
met de historiek erbij — samen te 
vatten in tien hoofdstukken, dan 
begri jpt men wel dat hij zéér bon
dig moest bli jven. 

De tien hoofdstukken z i j n : de 
mens, de aarde, de maan, de plane
ten, de zon, kometen en meteoren, 
sterren, de melkweg, het heelal en 
astrofotograf ie. Met daarbij dus 
nog de inleiding van prof. de Jager 
en een verklarende woordenl i jst . 
Door de bondigheid van de tekst 
wordt veel nogal onduidel i jk Zo
als : «Wi j kunnen het zwarte gat 
ook niet zien, alleen merken we 
soms dat het er is» 

Hier en daar.is de zaak nogal sim
pl ist isch uit de doeken gedaan. 
Voorbee ld- «Als we die aminozu
ren tot een keten aan elkaar r i j 
gen, kri jgen we eiwitten ». 
De vraag of de aarde in gevaar is, 
want bedreigd door grote meteorie
ten, l i jkt ons zelfs een beetje naar 
het sensationele te zwemen. 
Kortom, een wetenschappel i jk 
werk is « De mens in het heelal» 
zeker niet, en dat was ook niet de 
bedoeling. 

Wie al iets van de astronomie 
afweet, zal alleen aan de i l lustratie 
wat hebben. 

Wie er helemaal niets van afweet, 
zal uiteraard zowel aan foto's als 
aan tekst wat hebben. Hij moet er 
zich echter wel van bewust zijn dat 
de zaken erg onvol ledig en zéér 
vereenvoudigd werden voorge
steld, en dat hij, met dit boek 
alléén, maar een gebrekkig inzicht 
kri jgt in het geheel. 

Wie een eerste ontdekkingstocht je 
wi l maken in de kosmos : doe het 
met Chriet Titulaer Tol 2 juli voor 
295 f r Nadien 495 fr. 

G.M. 
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DE VLAAMSE PERS 
De hele pers in qns land Is vorig weekend gestruikeld over de hou
ding van de PSC. Ze — ook de katolieke pers — heeft n.a.v. het inci
dent haar gal kunnen uitspuwen. Meteen is gebleken dat men in uit
eenlopende maar ook kristendemokratische krmgen de karperspron-
gen van dat Waals partijtje hartstikke beu is. Dat geldt trouwens 
voor de meeste frankofonen, die hun mentaliteit van verwende en 
veeleisende kinderen moeten afleggen. Zeker in een België dat niet 
langer unitair i s ! 

haar houding te motiveren De partij, 
aldus' luidde het, is in de nieuwe 
samengestelde regering met aanwe
zig daar waar de grote beslissingen 
moeten genomen worden zij is niet 
prezent in de Waalse en Brusselse 
strukturen voor de gewestvorming en 
ZIJ heeft ook te weinig impact op dit 
deel van het beleid dat de huidige eko-
nomische problematiek moet behan
delen 
Het antwoord daarop kan als volgt lui
den een regering is een team en 
ieder minister kan zijn inbreng voor 
om het even welk vraagstuk valonze-
ren 
Men kan wel begrijpen dat de struk-
tL.ur van de regenng en de opdeling 
van de portefeuilles vandaag met het 
vooruitzicht van het wetgevend werk 
voor de hervorming van de instel
lingen, meer dan ooit van belang zijn 
Indien de PSC een andere vertegen
woordiging wenste in de organen van 
de gewestvorming, had zij zoals ho
ger gezegd, haar eisen vroeger moe
ten bespreken met de formateur en 
de andere partijen De Waalse kns-
ten-demokraten beschikken over 20 
kamerzetels de franstalige knsten-de-
mokraten in het arrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde over 4 , samen 
dus 24 In de nieuwe ploeg beschikt 
de PSC over vier ministers Men kan 
moeilijk zeggen dat er rekenkundig 
van een PSC-onderbezetting op minis-
teneel gebied kan gesproken worden 
en dat is dan de derde konklusie 
Hetgeen van woensdagavond af tot 
gisteren is geschied op het Belgisch 
politiek toneel is een episode die liefst 
zo spoedig mogelijk moet vergeten 
worden Het betreft een politiek inci
dent dat door zijn initiatoren slecht 
opgevat werd en miserabel werd uit
gevoerd ten aanschijn van een open
bare opinie die zich ten langen laatste 
zal afvragen of de ekonomie en heel 
de politiek met toe zijn aan een auto
noom proces van gunstige evolutie, 
ook al omdat sommige bewindslieden 
toch zo gemakkelijk onder de maat 
blijven 

VOLKSGAZI^ 
«Wat met de PSC is gebeurd legt in 
ieder geval een zware hypoteek Het 
IS duidelijk dat vrijdag een aardig stuk
je IS gelogen (en met altijd om bestwil) 
door al wie bij het geval was betrok
ken, de formateur met uitgezonderd 
Er IS met teruggedeinsd voor verbijste
rende verklaringen, als zouden bv 
mandatarissen die jarenlang minister 
v«aren en het nu opnieuw zijn, eigen
lijk met goed hadden tjegrepen waar
over het allemaal ging en als zou het 
bestuur van een partij waarop het 
vonge kabinet dne jaar lang steunde, 
zijn samengesteld uit mensen die ver 
van de regenng het parlement en de 
werkelijkheid leven' Wij zijn gerech-
bgd het publiek te beklagen, zo het zul
ke uitleg slikt i 
WIJ achten ons evenzeer gerechtigd 
te menen dat het na hetgeen goede 
konfraters «een schanddaad» heti-
ben genoemd, wel een tijdje zal duren 
vooraleer het voor bewindslieden pas
send vertrouwen kan worden ge
schonken aan degenen die in de enor
me ruzie die thans tussen Vlaamse en 
Franstalige katolieken is uitgebarsten, 
worden bestempeld als « politieke ben
gels», die «normaal gesproken geen 
minister meer hadden mogen zijn » 

gebeurd zijn dan zou de beschadiging 
aan de instellingen en het regime een 
fatale omvang hebben aangenomen 
De portefeuilles werden dus onder de 
absurde dreiging van de PSC met 
meer omgewisseld en voor Nothomb 
werd evenmin een plaatsje ingeruimd 
in het nieuwe kabinet De PSC-t)aron-
nen moeten nu maar zelf zien waar 
en hoe ze hun frustraties kunnen 
kwijtspelen Misschien kunnen ze het 
eens proberen met lange, eenzame 
wandeltochten in de Ardennen want 
de eerste tijd zien we deze « Club der 
Arroganten » liefst zo weinig mogelijk 
voor het nationale voetlicht 
De ministers mogen dan al tjeedigd 
zijn en het land nu eindelijk weer op 
weg naar een hopelijk efficient be
stuur de demokratische schanddaad 
van de PSC zal nog lang blijven nazin
deren in de harten van alle oprechte 
demokraten » 

HET LAATSTE NIEUWS 
«Zoals de zaken staan moet nie
mand zich hullen in de mantel van het 
grondwettelijk fatsoen Hij werd al 
lang afgeworpen Sedert jaren heb
ben de partijen de plaats van de uit
voerende macht en van het Parle
ment ingenomen Onze politieke plich 
tenleer werd verbeurd 
Partijkransen vormen en ontbinden re-
genngen, kiezen ministers en verde
len portefeuilles Zij hebben mettertijd 
de deur wagenwijd opengezet voor 
het incident dat de PSC-leiding uitlok
te op de drempel van het Paleis Zelfs 

de h Vanden Boeynants, een gewe
zen eerste-mimster, minister en minis
ter van State, kon dit met beletten 
De wijze, waarop zes weken lang 
onderhandeld werd, bezegelt over
igens de politieke verwording, die de 
formateur met gewettigde veront
waardiging maar machteloos aan
klaagt 
HIJ wordt eerste-minister van een 
andere ploeg, met een ander program
ma en met veel meer ministers en 
onderministers dan hij daags na de 
verkiezingen nuttig en nodig achtte -

De Standaard 
«De ontspoorde PSC-wagon van de 
nieuwe regenngstrein kon op de reels 
worden gezet De schade zal noch
tans met gemakkelijk worden her
steld Het incident heeft bevestigd dat 
de parlementaire monarchie kraakt 
en dat sommige politici met alleen het 
parlement misprijzen — wat men wist 
— maar ook het staatshoofd nege
ren De koude razernij van het Paleis 
heeft gisteren het officiële Brussel 
doen huiveren, maar zal het de jonge
re PSC-leiding, van wie het kleine for
maat pijnlijk duidelijk aangetoond is, 
tot bezinning aanzetten' Er is plots 
veel opgekropte weerzin tegen deze 
opgeblazen partij naar boven geko
men in het uur van de woede heeft 
iedereen heel even het masker laten 
zakken Niemand zal spoedig verge
ten wat hij gezien en gehoord heert 
Het nieuwe kabinet vertrekt daardoor 
met een eerste en zware handicap » 

De 
Financieel 

Ekonomisclie TIJD 
Doch in een tijd dat zelfs kleine vetes 
en karakter-onveremgbaarheden drei
gen tjekend te worden via de sluizen 
van de meuwsganng, doet men er 
goed aan ook een Isepaalde mate van 
geheime diplomatie te handhaven bij 
het opzetten van een Isewindsploeg 
Niet hetgeen in de keuken geschiedt 
heeft zoveel belang, wel wat men aan 
valide krachten voor het regenngs-
werk heeft te bieden, nadat zij ietwat 
opgepoetst voor de schijnwerpers 
moeten verschijnen 
Tweede konklusie uit hetgeen is ge
schied de PSC heeft de politieke 
geloofwaardigheid en het demokra-
tisch besef bij de openbare opinie een 
lelijke hak gezet Een derde element 
tenslotte moet nagegaan worden het 
wordt geleverd door de argumenten 
die de PSC-leiding zelf aanvoerde om 

'HETBELAHCVAHUMBUHlT 
Het staatshoofd en formateur Tinde-
mans hebben gelukkig met toegege
ven aan de chantage van de PSC, en 
met name van oud-voorzitter Charles-
Ferdinand Nothomb Mocht dat wel 
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Het Volk 
«En nu hebben we de PSC gezien 
zonder masker een bedroevend en 
schadelijk spektakel 
Hierbij dient de nefaste rol onder
streept die gespeeld wordt door ba
ron Charles Ferdinand Nothomb, ex-
voorzitter van de PSC, arrogant onbe
trouwbaar en vooral grenzeloos pre
tentieus Welke argumenten men ook 
van PSC-zijde zal aanvoeren om het 
incident van donderdag inhoud te 
geven het is zeker dat nijd en afgunst 
mede aan de basis liggen van het 
schandalig gedrag van de PSC Nijd 
omdat Charles Nothomb buiten de 
ministerportefeuilles viel, afgunst op 
het sukses van de CVP en Leo Tinde-
mans En toch mag nogmaals in henn-
nering worden gebracht dat het voor
al de PSC IS die heeft geprofiteerd 
van het zogenaamde Tindemans-ef-
fekt doordat de premier tijdens de 
jongste verkiezingscampagne in Wal
lonië als suksesrijk propagandist 
voor de kristelijk sociale idee is opge
treden Maar ook dat heeft vermoede
lijk de afgunst opgewekt van een aan
tal pietluttige politici 
Ten slotte heeft wellicht ook nog het 
feit meegespeeld dat een aantal unita-
risten binnen de PSC een obstruktie-
politiek voeren tegen elke staatsher
vorming en dat daarbij andermaal een 
baron is betrokken nl senator Fallon » 

GAZET VAN ANTWERPEN 
«Tindemans moet roeien met een 
kapotte roeispaan Gelukkig is de 
andere vnj stevig We doelen op de 
sterkte van de Vlaamse vertegen
woordiging in deze regenng Deze 
draagt zoals vroeger, de zwaarste 
verantwoordelijkheid maar heeft ook 
de beste elementen 
Het duo Geens-Eyskens kan de finan
ciële problemen aan, zelfs de ekonomi-
sche, waar Willy Claes mee zit Hek
tor De Bruyne werd als deskundige 
waakhond naast Simonet en Outers 
geplaatst, ae overtuigde federalist Fer-
nand De Bondt staat in voor de staats
hervorming. Rik Vandekerkhove zal 
van het wetenschapsb>eleid wel iets 
maken, terwijl Rika De Backer, Luc 
Dhoore, Jos Chat>ert en Renaat Van 
Elslande vaste waarden zijn Vic An-
ciaux zal het kwaad hebtjen tegen het 
Brusselse FDF-duo, maar is strijdlus
tig genoeg Jammer dat de Vlaamse 
socialisten minder sterke figuren heb
ben Want dit dient duidelijk gesteld 
als de regering Tindemans haar taak 
naar behoren wil vervullen, zowel op 
ekonomisch als op kommunautair 
vlak, moet er met Vlaamse onverzette
lijkheid opgetreden worden tegen het 
FDF maar ook tegen de PSC » 

DE FRANSTALIGE PERS 
Het zal niemand verwonderen, dat ook de franstalige pers het kwa
jongensgedrag van de PSC (blijkbaar even weinig ernstig als het 
RW en ondanks een bijna permanente regeringsdeelneming dan 
toch niet volwassen) met weinig vleiende kommentaar bedacht, ook 
al ging het om frankofone broeders. Zelfs de Libre maakte van haar 
hart een steen en las op haar beurt de stouteriken van de Rue des 
deux Eglises vinnig de les. 
Met de afkeuring door de nederlandstalige pers (en zelfs tot in de 
buitenlandse pers toe, o.a. The Times en de Frankfurter Allgemeine) 
was de bolwassing van de Nothomb en ks. volledig. 

LE SOIR 
« Uitgezonderd de eerste minister 
omvat de ministerraad evenveel 
frankofonen als nederlandsta-
ligen Bijgevolg en zelfs bij gerin
ge parlementaire vertegenwoordi
ging — en dat is hier het geval — 
IS de PSC steeds zeker van een 
aantal portefeuilles In 1974 reef 
de PSC zelfs het leeuweaandeel 
van de koek binnen, ook wegens 
een zekere onverschilligheid van 
het RW Zo had de PSC in de 
vorige regering 6 ministers, 1 
staatssekretaris en het voorzitter
schap van de Senaat En dat voor 
slechts 22 kamerleden Dit was 
mogelijk dank zij de macht van de 

Vlaamse zusterpartij, de CVP, die 
telkens de PSC mede in de rege
ring opnam Maar in het incident 
van vorige week verspeelde de 
PSC het vertrouwen van de CVP 
Had de PSC dan nog de steun 
van de publieke opinie gehad, 
maar ook dat ontbrak Maar zelfs 
in de milieus waar de heer Not
homb over alle simpatie beschikt, 
veroordeelde men de gebruikte 
metode Hoe kon een partij, die 
meer dan gelijk welke partij haar 
gehechtheid aan de monarchie 
verkondigt, die zich uitgeeft voor 
de « ernstige » vertegenwoordiger 
van Wallonië, hoe was het dan 

mogelijk dat ze voor een vulgaire 
portefeuille-verdeling de Kroon 
wegveegde en ze het nsiko durf
de lopen het land in een onaf
wendbare knsis te storten. Het 
was werkelijk onzinnig '» 

La Derniere Heure 
We moeten helaas vaststellen 
dat de PSC met aarzelde naar de 
grote middelen te grijpen, omdat 
o m de h Nothomb over het 
hoofd was gezien Door de weige
ring in extremis om de eed af te 
leggen tartte ze de grondwettelij
ke en institutionele tradities » 

Le Peuple 
«Het partijbestuur van de PSC 
heeft op een snijdende wijze zijn 
"oorzitter, de h Gramme gebla
meerd. Gramme die daags voor
dien zijn akkoord namens de par
tij had betuigd met de voorgeno
men struktuur De Waalse kns-
ten-demokraten kunnen zich in
derdaad moeilijk aanpassen aan 
de huidige politieke werkelijkheid 

De PSC was net als de PRLW 
ruim oververtegenwoordigd in de 
vorige regenng De h Gramme 
beschikte over zes ministers 
waarvan de h Califice drie depar
tementen beheerde De PSC lok
te omwille van enkele kruimels 
een ernstig incident uit, dat tot het 
heengaan van zijn voorzitter zou 
kunnen leiden en dat door het 
Paleis als een affront zou kunnen 
aangevoeld worden De PSC ver
loochende tevens haar eigen slo
gan van ernstige partij De PSC 
heeft de rol van wankelbare en 
weinig betrouwbare partij van het 
RW overgenomen » 

LE CODRRÏER DE LA BOURSE 
De premier heeft de grootste 
moeilijkheden tijdens de zes we
ken formatiebesprekingen in zijn 
eigen partij ondervonden De 
twee CVP-PSC-vleugels kwamen 
bij de portefeuilleverdeling in een 
regelrechte oorlog terecht Het 
ging vooral om de inspraak in de 
zg. kommunautaire departemen
ten Trouwens reeds op het jong

ste PSC-kongres stemde de par
tij slechts met een pruilende onder
lip in met het programma van de 
h Tindemans In feite heeft de 
PSC, die zich voor een nationale 
partij uitgeeft, haar echte fisiono-
mie teruggevonden, nl deze van 
verscheurde politieke formatie, 
waarvan de frakties slechts één 
doel nastreven, dat van weder
zijds bedroa 

LA LIBEE BELBianE 
«Daarmee zijn we terug binnen 
de legaliteit, wat ons verheugt 
Indien we streng de weigering tot 
eedaflegging van vier ministers 
hebben veroordeeld, mitsgaders 
het ingrijpen van een aanmatigen
de partikratie, dan deden we 
zulks omdat er geen enkel prece
dent bestaat van dergelijk on
grondwettelijk gebaar We waren 
eveneens streng omdat we veelei
sender moeten zijn tegenover die
genen, die zich traditioneel aandie
nen als «verdedigers van troon 
en altaar». 
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Verkiezingsaffiches in de galerij 

MIUOENENKAMPAGNES VOOR EEN ZETEL 

BRUSSEL — De stem van de kiezer: het is in parlementaire 
demol<ratieen de mzet van veel miljoenenkampagnes. Niet 
alle, maar toch bijna alle middelen blijken goed te zijn om het 
stemmenaantal voor een kandidaat op te drijven. Verkiezings
affiches behoren daarbij tot de meest gebruikte overredings
technieken Hoewel reeds meer dan een keer beweerd is dat 
dergelijke affiches de kiezer weinig beïnvloeden Toch blijft 
men, ook in ons land, telkens weer bij nationale of gemeente
raadsverkiezingen geld tegen de muren gooien. 

Wie een kollektie aanlegt van verkiezingsaffiches, zoals die 
door de jaren heen aangeplakt werden, krijgt wel een mooi 
overzicht van de wisselende tijdsgeest 

Uit een tentoonstelling die momenteel loopt in de studio van 
de ' Passage 44 » te Brussel onthouden we vooral dat het poli
tiek bekvechten sinds geruime tijd bij ons niet meer op straat 
geschiedt Waar vroeger voor vrouw en kind, voor brood en 
arbeid werd gestemd, heeft de politieke praatvaar het nu veel
eer over «een andere politiek», en over «mensen die meer 
dan ooit belangrijk zijn ». 

Uiteraard tellen bij verkiezings
campagnes zeker met alleen de 
affiches Meetings, persoonlijke 
kontakten («canvassing») en 
« het verschijnen op TV » kunnen 
nog belangrijker zijn bij de stem-
menjacht Maar de affiches blij
ven het straatbeeld bijwijlen be
heersen en geven uitdrukking 
aan de verkiezingskoorts 
De prachtige schildenjen van wel
eer vinden we nu nog slechts 

moeizaam terug De meetingpar-
tij pakte in 1863 uit met tekentafe-
relen die een veldslag om Antwer
pen verbeeldden Inzet was de 
stnjd tegen de vestingswerken te 
Antwerpen onder meer het 
Noorderkasteel «weg met de 
kasteelen' Burgers past op ' Uw 
lot IS in de kiesbusi Stemt voor 
de meeting'» 
Er werd zelfs gewezen op de 
gevaren voor de volksgezond

heid als gevolg van de verhuis 
van het kerkhof van Borger
hout 
Affiche-ontwerpers hebben vaak 
ingespeeld op de klenkale en 
anti-klenkale gevoelens Men 
heeft meer dan eens tjeweerd 
«de ziel van het kind» te willen 
redden 
In 1921 pakten de liberalen uit 
met een angstaanjagende slo
gan «Hier rust een volk, ver

moord door het Bolsjevisme'» 
Men zette op affiches de nvaal 
graag een flinke hak, zoals de 
socialisten in juni 1950 «Tegen 
de zwarte hand der klerikale 
(CVP-)diktatuur stemt voor de 
socialisten » 

DE LEIDER 

Konstant gebruikte temas voor 
affiches zijn de werkzekerheid, 
verdediging van groepsbelangen 
(middenstand bijvJ, de demokra-
tie, dienstplicht godsdienst (scho
lenoorlog) derde leeftijd en de 
jeugd, veiligheid, wet en orde, 
patriottisch gevoel, het imago 
van de leider, de koopkracht en 
« de kwaliteit van het leven » 
Dikwijls ook werd gespekuleerd 
op de latente behoefte van de kie
zer om met naar het programma 
te kijken, maar om sterke politie
ke groepenngen te vervoegen 
Zoals de CVP in '68 «de CVP 
doet het Uw stem regeert'» 
Het bekvechten van weleer heeft 
in de loop der jaren plaatsge-
ruimd voor het veleer doodzwij
gen van de nvaal 

« Voor het te laat is » 
« Nu, meer dan ooit» 
«In eer en geweten » 
« Denk aan uw belang » 

Op onze dagen stellen we vast 
dat «het imago van de leider» 
veelal de afficheslag beheerst 

Niet een programma, maar een 
politikus wordt aangeprezen Dat 
heeft ongetwijfeld te maken met 
de doorbraak van de televisie 
Politici trachten de kiezer te over
tuigen om in hen «vertrouwen» 
te hebben 

De alomtegenwoordigheid van 
de kandidaat wordt in onze wel
vaartmaatschappij dan nog maar 
eens bevestigd met allerhande 
gadgets truien, groene takjes, 
puzzles, stekkedoosjes, badgets, 
kaartspel sleutelhanger, par-
keerschijven, sigaren, bics en zo
veel meer 

De jacht op de kiezers woedde 
reeds in de 19e eeuw Onder het 
regime van het cijnskiesrecht wa
ren de kiezers weinig talrijk, en 
kon men hen dus gemakkelijker 
kennen en omkopen' Aange
zien er destijds nog geen officiële 
stembulletins bestonden aarzel
den sommige kandidaten met zelf 
bulletins met hun naam op te stel-
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len en uit te delen aan hun kie
zers, van wie zij de stemrrHng op 
zicht konden kontroleren. Alle 
stunts, toegelaten of niet, werden 
gebruikt: drank, voedsel, verplaat
singskosten, geschenken en zelfs 
geldsommen. 

Een der meest geliefde kunstjes 
bestond erin dat de aan de 
macht zijnde partij — Liberaal of 
Katoliek — tegenstrevers belette 
te stemmen, door het spel van de 
fiskale wetten. 

Men moest immers, om te «mo
gen stemmen», cijnsplichtig zijn, 
een bepaald bedrag aan belas
tingen betalen. Minderbedeelden 
bleven dus buiten spel. Men zag 
regeringen — toppunt van para
dox — hun vrienden belasten en 
hun tegenstrevers ontlasten, op
dat deze buiten de cijnsplicht 
zouden vallen I De politieke groe
peringen stonden hun «goede 
kiezers •> dan wel bij om die belas-
tingaanwas te betalen. De katolie-
ken hebben zo jarenlang de gees
telijkheid getaxeerd, en de café-
uitbaters van cijnsplicht bevrijd... 

Er bestond bijvoorbeeld ook een 
belasting op de luxepaarden, 
maar niet op de trekpaarden. Zo 
ontstond het «gemengd Vlaams 
paard » : tijdens de week werkte 
het beest op het veld, en 's zon
dags trok het getooide dier de 
koets van de meester. 

Het begrip «politiek dier» vond 
ingang. Een politieke sport was 
ook nog de jacht op tegenstre
vers die ten onrechte ingeschre
ven waren op de kiezerslijsten. In 
1891 werden 23.000 stemmen be
twis t .. 

Verkiezingen waren toen fre-
kwenter — de kamer werd om 
de twee jaar voor de helft ver
nieuwd en ze bleken ook folkloris
tisch én oproerig! De invoering 
van het algemeen stemrecht 
maakte de jacht op kiezers over
bodig. Wel stond men vanaf dat 
moment tegenover een massa 
kiezers, «een naamloze» massa, 
die men met andere middelen 
ging bewerken. 

SLOGANS 

Rond de jaren vijftig viel de Ame-
nkaanse politieke wereld in de 
greep van enke, Ie personen, die 
op het gebied van de kommercië-
le reklame de degelijkheid van 
hun metodes hadden bewezen. 
Door de reklame werd een nieuw 
werkterrein ontdekt: de burger 
als politiek konsument. Dat deze 
gebeurtenis niet overal met sym-
patie werd onthaald blijkt o.a. uit 
het standpunt van de New-York 
World Telegram op de voor
avond van de verkiezingen van 
1950:« Sjacheraars leiden de ver
kiezingscampagne en de politici 
maken ook handig gebruik van 
de publicitaire technieken die aan
gewend worden door de produ
centen van auto's, badzout en 
grasmaaiers ». 
Maar het verkiezingsmanage-
ment Is alsmaar heviger de kom-
merciële toer opgegaan. Een kan
didaat is nochtans moeilijker om 
aan te prijzen dan zonnecreem... 
Voor een produkt volstaat dik
wijls dat er de aandacht wordt op 
gevestigd om 2 t h . meer te verko
pen en om op zijn minst de rekla-
mekampagne te betalen. In de 
politiek moet men 50 t.h. van de 
markt veroveren, en dat resultaat 
wordt niet met lapmiddelen be
reikt. Ook bij ons hebben kam-
pagneleiders de organizatle van 
de verkiezingskampagne in han
den genomen. Zij zeggen de poli-
tikus niet alleen hoe hij moet 
pozeren, maar ze leggen hem 
ook slogans in de mond, en 
geven hem flikkering in de 
ogen... 

Het belang van de slogan in een 
verkiezingskampagne ligt in het 
feit dat alle propaganda dient 
teruggebracht te worden tot 
slechts enkele punten, en dat 
deze met korte stereotiepe for
mules moeten uitgedrukt worden. 
Een goede slogan moet verzame
len, inslaan en samenvatten. 

Er worden wel eens vier gulden 
regels opgesomd: 
— een slogan moet «op de lip-
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pen liggen». Hij is niet gemaakt 
om gelezen te worden worden; 
hij dient uitgesproken, uitgeroe
pen, geskandeerd te worden. Hij 
is een moderne stri jdkreet; 
— een slogan moet ook- kort zijn. 
Hij moet in één adem kunnen uit
gesproken worden; 
— een slogan moet klinken als 
een klaroen; 
— een slogan moet de naam van 
het produkt bevatten. 
Met de slogan wordt de eenheid 
in de verkiezingskampagne verze
kerd, door te herinneren aan het 
centraal tema. 
Maar, een goede affiche heeft 
niet alleen een goede slogan. 

Zoals de andere verkiezingsme-
dia doet de affiche een beroep 
op een hele reeks stimuli: het 
bevel (stem X), de bedreiging, 
overtuiging, suggestie (macht 
van de partij), getuigenis, aan
klacht, karikatuur en satire, de 
woordspeling, aantrekkings
kracht (geluk), «bewijsvoering» 
(cijfers, feiten..J 
• 
Men kan zich nu wel afvragen of 
de verkiezingskampagne doel
matig bijdraagt tot de polit ieke 
vorming van de burgers... Of zij 
niet haar werkeli jke inhoud 
heeft verloren, geen samenraap
sel is geworden van slogans zon

der enige betekenis, geen opbod 
van steeds meer geperfektio-
neerde overredingsmiddelen... 
Nog tot 19 juni kan men in de 
studio van Passage 44 te Brus
sel de evolutie bekijken van de 
overredingstechnieken bij ver-
kiezingskampagnes, van het be
gin van de 20e eeuw tot van
daag. 

(HDS) 

Verkiezingskampagnes, Passage 44, 
Kruidtuinlaan te Brussel Tot 19 juni, 
elke dag van 10 tot 20 uur. Gratis toe
gang. Een rijk geïllustreerde katalo-
gus kost 200 fr. 

VINDT DE KIEZER ZIJN STEM TERUG? 
Verkiezingskampagnes kunnen dan al onze gemeentescholen voor 
enkele uren overhoop halen ; of dergelijke stembusslag werkeli jk zo 
belangrijk is voor het in de zetel helpen van politieke mandatarissen 
mag op zijn minst betwijfeld worden. Politoloog Wilfr ied Dewachter 
uit Leuven belichtte reeds een ti jd geleden de vijf momenten «waar
in gezocht moet worden naar de akteurs die bij de machtsverwer-
ving optreden, en ook naar de mate waarin de macht in het Parle
ment bij elke faze verdeeld wordt.» 
De Belgische verkiezingen kennen inderdaad vijf momenten : de lijs-
tensamenstelling, de verkiezingsgestalte, de keuze, de motivering 
van de partijkeuze en de vertekening van deze keuze na de verkie-
zingsdag door het systeem van stemmenverwerking. De keuze van 
partij kan door verkiezingspropaganda beïnvloed worden. Maar, in 
welke beperkte mate de kiezer een invloed heeft op de samenstel
ling van de wetgevende organen werd door professor Dewachter in 
zijn studie uitvoerig belicht. Het spel van de verkiezingen kunnen we 
slechts gepast kennen door een aantal bevindingen van deze polito
loog op een rijtje te zetten. 

De volgorde van de kandidaten
lijsten speelt bIj de wetgevende 
verkiezingen een doorslaggeven
de rol. Het aantal kandidaten bui
ten de nuttige volgorde verkozen 
is zeer laag. namelijk 0,5 t.h. voor 
de Kamer, en 0,1 t.h. voor de 
Senaat. Dit betekent in feite dat 
de kiezers niet de mandatarissen 
aanduiden, doch slechts het aan
tal mandaten dat aan de verschil
lende partijen toekomt. De verkla
ring voor deze situatie is tweeër
lei. 

De overdracht van lijststemmen 
in volgorde van rangschikking 
van de kandidaten bevestigt zeer 
sterk de lljstensamenstelling. 

Maar anderzijds beschikt het kie
zerskorps over een hefboom om 
deze stand van zaken ongedaan 

te maken, namelijk door het ge
bruik van de voorkeurstem in 
plaats van de lijststem. 
Door de voorkeurstem weinig te 
gebruiken ontzegt het kiezers
korps zich evenwel die macht. 
(...) Realizeren de kiezers hun 
machtspositie ooit dan beschik
ken partljoligarchieén nog over 
de middelen om de uitspraak van 
de kiezers wat betreft de selektle 
van de kandidaten te amende
ren : ontslag van mandatarissen, 
provinciale en gekoöpteerde se
naatsmandaten. 

GEDAANTE 

De krachtlijnen waarlangs de ver
kiezingsgestalte uitgetekend 
wordt zijn de partijen, het kiesplat-

form dn beperkte mate), de kandi
daten, de strijdpunten, én de ver
kiezingspropaganda. Bij elke ver
kiezing kunnen deze krachtlijnen 
voor een deel een andere om
vang of een andere inhoud heb
ben, en toch kunnen bepaalde ele
menten bij meer dan één verkie
zing geldig blijven. Aard en aantal 
partijen wisselden sterk van 1950 
tot 1965, maar in aanzienlijk min
dere mate van 1954 tot 1958. 
Van arrondissement tot arrondis
sement krijgt eenzelfde partij ge
deeltelijk een andere gedaante 
door de kandidaten van de parti j ; 
en dit naargelang van hun politiek 
ontwerp, hun maatschappelijke 
bindingen... 
De voorkeurstemmen van de kan
didaten wijzen duidelijk aan hoe 
de partij langs de kandidaten, per 
kiesarrondissement en per verkie
zing verschillend wordt uitgete
kend. Het aantal kandidaten per 
arrondissement Is bovendien erg 
ongelijk 
Sommige strijdpunten kunnen 
verschillende opeenvolgende ver
kiezingen tekenen, en andere zijn 
van voorbijgaande aard. De ver
kiezingspropaganda vertaalt de 
«verkiezingsgestalte » naar de kie
zers toe. 

In de periode van een halve eeuw 
zijn de kiezers 14 keer opgeroe
pen om deel te nemen aan wetge
vende verkiezingen. 
Dit IS evenveel als de Britse kie
zers, en twee keer meer dan de 

Nederlandse stemgerechtigden. 
De frekwentie van de wetgeven
de verkiezingen is evenwel niet 
voldoende om van een demokra-
tisch bestel te kunnen gewagen. 
De keuzemogelijkheden die aan 
de kiezers bij de parlementaire 
verkiezingen geboden worden 
zijn zeer beperkt; geen mogelijk
heid tot rechtstreekse aanduiding 
van de regering, en ook o.m. een 
geringe programmatische keuze
mogelijkheid. De kiezers hebben 
slechts twee keer de mogelijk
heid om partijdig of voor een par
tijvriend te kiezen. En dan nog 
vergt de politieke struktuur een 
identieke partijdige keuzegedra
ging voor de Kamer als voor de 
Senaat 

A K T E U R S 

De keuzegedraging van de kie
zers, gegroeid uit hun motivering, 
wordt in het Belgische politiek 
bestel enigermate vertekend bij 
de verwerking. Deze «verteke
ning», bedraagt zowat 5,4 t h . in 
de Kamer en 7,97 th . in de 
Senaat Deze vertekening bevoor
deelt eenzijdig de grote partijen 
en benadeelt in dezelfde mate de 
kleine partijen. (...) De politieke 
demokratie in België is beperkt 
tot het periodiek laten beoordelen 
door de kiezers van de machts
verdeling tussen de verschillende 
partijen in het parlement 

Alfred Delcroix, die een zeer 
goed kenner van de Belgische 
kieswetwetgeving was, drukte dit 
omstreeks 1920 als volgt uit : 
« Tous les pouvoirs émanent de la 
nation. Mais ce principe fonda-
mental n'accorde qu'a la nation 
souveraine Ie droit de déléguer 
ses pouvoirs.» 
Het IS een verplichte delegatie 
van macht die de staatsburgers 
in België bij de wetgevende ver
kiezingen moeten doorvoeren. 
Die delegatie is beperkt tot de 
verdeling van de mandaten onder 
de verschillende partijen. Het on
derzoek van de Leuvense politolo-
gen heeft duidelijk gemaakt wel
ke de «agenten» en de omvang 
van de machtsverdeling zijn bin
nen elk van de vijf «momenten» 
van de wetgevende verkiezingen. 

De kiezers zijn in deze verkiezin
gen slechts de mede-akteurs en 
zij beslissen alleszins niet over 
de totale omvang van de machtt^'f' 
verdeling. 

De «wetgevende verkiezingen 
als proces . j t mb-ntsverwer-
ving in het Belgisch politiek 
bestel» blijkenndus in veel op
zichten een fopspeen te zijn. De 
kiezer vindt zichzelf en zijn 
stem enigszins terug in de zetel-
iverdeiing. Maar, of de gemeen-
'teraad, of het parlement van' 
imorgen ook beantwoordt aan 
ide politieke verzuchtingen van 
het brede kiespubliek...? 
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Het grote Rubensboek 
Dit is 'n beiofte, na dit artikel gaan we het in dit gezegende jaar nog 
maar éénmaal over Rubens hebben (en dan pas nadat de grote 
Rubenstentoonstelling haar deuren opende) Maar als er naast 
Rubensbier en Rubensprallnes nu ook 'n Rubensboek [hel zoveelste, 
maar wat voor een) het licht ziet, dan mag daar wel wat inkt aan 
besteed worden, zelfs In deze tentoonstell ingsrubriek. Want ten slotte 
Is een boek met liefst 278 illustraties, waarvan nagenoeg honderd 
in vierkleurendruk, toch ook zoiets als een expositie (om knusjes 
thuis vele malen van te genieten). Het boek heet lakoniek P.P 
Rubens, werd geschreven door Frans Baudouin, de konservator van 
het nu al bijna stukgelopen Rubenshuis, en door de uitgever onlangs 
voorgesteld m het atelier van de meester zelf met een naar onze 
smaak wat te volumineuze praatmaraton van internationale (UNES
CO), ministeriele en stedelijke prominenten Het boek speelt op 2 
niveaus de tekst en de daarbij voortreffeli jk en duidelijk gedoseer
de reprodukties en andere illustraties 

Een u i t zonder l i j k d o k u m e n t 

Rubens enorme veelzijdigheid 
maakt een totale kennis van het 
leven, de persoonlijkheid, de akti-
viteiten en het werk vrijwel onmo
gelijk De tekst van Frans Bau
douin heeft de enorme verdienste 
dan ook met te zijn bezweken 
voor de verleiding om tot een 
totaalbeeld van de meester te 
komen, dat zou een te onverteer
bare brok geworden zijn Na een 
vooral biografisch gestoffeerde in
leiding, behandelt de auteur ver
der in 15 hoofdstukken een aan
tal asjaekten uit het oeuvre, de 
loopbaan en de politieke sociale 
en kulturele kontekst van Ru
bens, zijn omgeving en tijd Dat 
daaruit dan toch een voortieffe-
lijk totaalbeeld naar voor treedt, is 
des te aangenamer De zeer dui
delijke, fraaie en uitstekend type
rende tekst leest trouwens ais 

een boeiend kunsthistorisch avon
tuur dat men bijna lijfelijk ervaart 
De auteur, Frans Baudouin, is ais 
Rubenskenner dan ook met de 
eerste de beste Hij werd in 1920 
geboren en is licentiaat in de Wijs
begeerte en Letteren en in de 
Oudheidkunde en Kunstgeschie
denis HIJ werkte als wetenschap
pelijk assistent in het Rijksmu
seum van Amsterdam en werd in 
1952 konservator van de Kunst
historische Musea van de stad 
Antwerpen, waartoe naast het 
Rubenshuis nog drie andere mu
sea en het Rubenianum (doku-
mentatiecentrum voor de studie 
van Rubens en de kunst van zijn 
tijd) behoren Hij publiceerde we
tenschappelijke bijdragen, vooral 
over D Bouts, Jan Peter van 
Baurscheit de Jonge en natuurlijk 
over Rubens Als eminente Ru
bens-specialist geniet hij trou
wens internationale faam Zo 
hield hij een bekende lezing Ru-

Fragment uit Samson en Dalida (ca 1610), waarbij de gelaatsuitdruk
king van Dalida zowel tr iomf als huiver om haar daad verraadt 

bens before 1620 aan de universi
teit van Princeton die deze later 
publiceerde Een andere veelgele
zen publikatie van zijn hand is 

Rubens en zijn Eeuw, een in 1972 
gebundelde --eeks studies Uit dit 
alles blijkt hoezeer Frans Bau
douin van het geheel van de 

Steden in tweevoud 
Vooral sinds de romantiek lijkt de natuur de dichters meer aan te 
trekken dan de stad Do relatie tussen de natuur er de poëzie wordt 
in onze kultuursfeer althans als iets va.i^elfsprekends ervaren, ter
wijl de stad veeleer een problematisch oegeven is De stad is een 
breuk met de natuur Vandaar haar weerbarstig karakter, ze laat zich 
moeilijk kennen, ze wekt geen spontane liefde op. Een toeval brengt 
nu twee dichtbundels van twee onderling helemaal anders geaarde 
d'chters op m'n leestafel samen Het houdt op met zachtjes regenen 
van Cees Buddingh' en Steden en sentimenten van de Vlaamse 
schnjver Freddy de Vree, waann op een heel eigen wijze de stad 
beschreven wordt 

Een eerste verschilpun* is dat de 
stad van Freddy de Vree ver
weg uit onze gezichtseinder ligt 
lowa City in de USA Venetië en 
Gozo dat eigenlijk geen stad is 
maar een eiland uit de Maltezer-
groep waaraan de Vree zoveel 
geschiedkundige en mybsche re
miniscenties vastknoopt dat het 
in een soort prehistorische kul
tuursfeer getrokken wordt Go
zo ervaar je met als landschap 
Zonder mijn eindoordeel vooruit 
te willen lopen zou ik nu al willen 
laten uitschijnen dat Freddy de 
Vree als een van kosmopoliti
sche kuituur doordrongen stede
ling reageert op de steden waar 
hij te gast is Zoals in de poëzie 
van HC ten Berqe en ook van 

Hugo Claus staat de tekst stijf 
van eruditie !k bedoel dat geens
zins pejoratief het is een ken
merk van dat soort dichtkunst 
dat samenhangt met bepaalde 
aspekten van de hedendaagse 
kuituur 

Cees Buddingh' is niet zo proble
matisch als De Vree Zijn stad is 
het Hollandse Dordrecht of lie
ver het veel vertrouwelijke 
«Dordt» dat het eerste woord 
IS van de Ode aan Dordrecht en 
meteen ook het eerste woord 
van de hele bundel De dichter is 
er geboren en woont er nog 
steeds Zijn stad is niet die van 
de toerist hoe zelden die er ook 
komt maar de stad waar hij 
«thuis» IS de stad van «de klei
ne dingen» 
Nee je kunt maar het beste nog 

leven 
waar je woilels zijn waar je 

denken kan o ja daar 
stond Ik altijd op Stientje te 

wachten en hier 
kwam ik mijn moeder toen 

tegen 
Geen problemen dus, zeker geen 
koele verhouding tussen de dich
ter en zijn geboortestad «de 
stad stoort mij niet» « wij zijn als 
twee goede buren » 
Buddingh is een stedeling uit 
een betrekkelijk kleine Holland
se provinciestad die toch ook al 
omgeschapen werd tot een on

herbergzame wereld van staal 
en beton uitlaatgassen en insec
ticiden maar hij is zoals de 
merel die hij in de trant van Neru-
da doch met een heel eigen 
stem m een ode bezingt hij flo
reert er hij nam met de wijk en 
IS er de vnend van de mensen 
gebleven De merel dankt zijn 
bestaan aan het feit dat hij zo 
mager is anders werd hij ge
slacht zoals de kippen de mens 
IS helaas met romantisch De 
Dichterlijke stedeling is dat wel 
Daarom die verwantschap tus
sen de dichter en de merel 
zo zie je maar weer een zanger 

kan tbest 
vel ovpr been zijn — misschien 
dat er dan ook voor hem hier en 

daar 
een paar kruimeltjes 

overschieten 
Tussen lowa City en de dichter 
IS de verhouding koel-vijandig 
de relatie is koud modern-zake
lijk onpersoonlijk De Vree regi
streert met een supeneure af
standelijkheid de hem totaal 
vreemde omgeving Zijn naam 
staa* in het «Directory Cdecem-
ber 1968) afgedrukt» «Een 
naam als van een vreemde /als 
bovenaan een publikatie » En al
tijd maar het symbolisch note 
ren van klinfatologische gege
vens als 
Winter en modder en snot 
Langzaam log slap slaperig 

Hier sneeuwt het 
lompen van koude op lagen van 

IJS 

In die cil>ernetische wereld 
wordt de dichter aangetrokken 
door twee wezens uit het literai
re gezelschap waartussen hij 
vertoefde de ogenschijnlijk le
venslustige Chileense dichter en 

eenzaat Juan-Augustin Palazue-
los en de tere Mary Ching uit Tai
wan 
Van was, van glas, groet zij ons 
elke morgen, elke middag, elke 
avond met de glimlach van 

Taiwan 
Over heel dat vertjiijf m lowa 
City hangt een sfeer van atjsur-
ditat en psychische leegte er is 
nooit enige relatie gegroeid tus
sen de stad en de dchter 
Als ik hier nooit geweest was ga 

ik weg, 
luttele maanden later 
Ook de relatie tot Venetië blijft 
koel afstandelijk afwijzend Je 
kunt die afwijzing aan het karak
ter van de dichter toeschrijven 
in tegenstelling tot de voorzichti 
ge menselijke warmte die uit 
Buddingh s verzen spreekt 
Maar het gaat om meer dan 
dat beide dichters hanteren 
doelbewust een heel eigen dich
terlijke teal die de weerspiege
ling IS van een totaal andere hou
ding tegenover het bestaan Bud
dingh zoekt zijn dichterlijke mo
dellen bij dichters die het be
staan aanvaarden als Pablo Ne-
ruda en zelfs Benjamin Peret die 
hij in eer Ode bezingt «je 
hoofd in de wolken maar met 
alle zes je benen/onverzoenlijk 
op de grond die wel rood zag 
ja maar rood/van bloed inplaats 
van vrijheid en van liefde- De 
Vrees dichterlijk intellekt boort 
naar de absurditeit van ons kul-
tureel «environment» en wijst 
het stoisch-koel af 

Eugene Van Itterheek 

ü t Freddy De Vree, Steden en 
sentimenten 56 biz C Bud
dingh Het houdt op met zacht
jes regenen 45 bIz (beide Am
sterdam De Bezige Bij, 1976 
1250 gid) 

Rubens-materie op de hoogte is, 
wat in het boek dan ook zijn weer
spiegeling vindt, zodat zijn essay 
over veel meer dan enkel maar 
een schilder gaat zijn opvat
tingen over kunst de verhouding 
met zijn leerlingen en tijdgenoten 
zijn diplomatiek werk, zijn aktivitei-
ten en invloeden in andere kunst
disciplines, enz Dat de schrijver 
daarbii door velen met eerder 
gekende feiten en gezichts
punten naar voor brengt maakt 
dit boek tot een uiterste waarde
vol dokument zodat wij hier ge
rust van «het grote Rubens-
boek» mogen gewagen 

Een uniek k i j k s tuk 

Ook visueel is dit boek zijn titel 
waard De hele Rubens zit er 
natuurlijk met in Wel alle grote 
schilderijen, de mooiste schetsen, 
de befaamde naar zijn werk ge
maakte gravures, stukken uit zijn 
architekturale prentenkollektie, 
voorstudies, jeugdwerken met re
ferenties naar de invloeden, ont
werpen voor illustraties of andere 
toepassingen, enz met daarbij 
ter historische of artistieke doku-
mentatie ook werken van andere 
meesters (revelant daarbij is het 
fascinerende hoofdstuk over « De 
Constkamer van Cornells van 
der Caeest» geschilderd door 
Willem van Haecht) 

Een vermelding apart verdient de 
uitstekende reproduktiekwaliteit 
van het boek (fotogravure De 
Schutter drukkerij Lannoo) ge
heel in de superieure traditie van 
vakmanschap die P P zelf zo ken
merkte Alles wat het werk van 
Rubens aan techniek zo uniek 
maakt komt in de 'deurprenten 
feilloos tot z jn recht de transpa
rantie van de verflagen het lyri
sche koloriet de voi leven vibre
rende kleurintensiteit Vermelden 
we ten slotte dat het boek afge
rond wordt met zeer handige 
noten, lijsten en indexen die het 
lees- en kijkgenoegen beslist ten 
goede komen Voor wie geen ech
te Rubens thuis heeft, is PP 
Rubens een gedroomd alterna 
tief 

( ^ 

PP Rubens, Mercatorfonds Ant
werpen, 400 bladzijden, 35 x 26 
cm, linnen band, perkamenten 
rug met goudstempels, stofom
slag en beschermkoker Prijs 
2 900 fr , na 1 jaar 1978 3 500 fr 
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Amerikaanse kunst in België 
In het Paleis voor Schone Kun
sten te Brussel loopt momenteel 
een uitgebreide tentoonstell ing 
American Art in Belgium, meer 
bepaald sinds 1945 tot op van
daag, periode waarin de Ameri
kaanse beeldende kunst invloed 
Is gaan uitoefenen op de Europe
se kunst, die feitelijk haar lei
dinggevende rol heeft ver
speeld. Waarmee eens te meer 
bli jkt dat de bloei van de kunst 
steeds innig verbonden is met 

de ekonomische bloei en macht 
Vermits deze evolutie uiteraard 
In Europa op de voet werd ge
volgd bevat deze tentoonstel
ling niets nieuws. De namen van 
de geselektioneerde kunste
naars doen hen, die zelfs maar 
onregelmatig de tentoonstel
lingen volgea, vertrouwd aan. 
Wie kent niet Man Ray, Claes 
Oldenburg, Andy Warhol, Den
nis Oppenheim, Robert Rau-
schenberg, George Segal, enz. 

The sun bathers (de zonnebaders), 1967, door Escobar Marisol, 
Parijs-USA. 

Al deze min of meer reprezentatle-
ve vertegenwoordigers van de ei
gentijdse schilder- en beeldhouw
kunst zijn hier nu samengebracht 
in een tamelijk evenwichtige se-
lektie, waarbij alle strekkingen of 
«scholen» aan bod komen De 
inrichters deden er zeer goed 
aan, in de rijk geïllustreerde cata
logus een lexicon op te nemen 
met uitleg over de verschillende 
richtingen, strekkingen, technie
ken in de moderne Amerikaanse 
kunst: abstrakt exressionisme, ac-
tionpainting, all-over, analistische 
schilderkunst, body art, colour 
field, konceptuele kunst dripping, 
hyperrealisme (ook fotorealisme 
genoemd), land art, minimal art, 
narrative art, pop art, post-painter-
ly abstraction, shaped canvas. 
Het is in het bestek van een alge
meen artikel ondoenlijk uitvoerig 
in te gaan op iedere exposant, 
maar het is toch opvallend dat de 
moderne Amerikaanse kunst 
doorgaans meer de nadruk op 
het figuratieve dan op het ab-
strakte heeft gelegd. Dat blijkt 
vooral uit de met te stuiten op
komst van het zgn hyper- of foto
realisme, waar werkelijk van trom-
pe l'oeil kan gesproken worden, 
zo sterk is de innpressie bij deze 
werken voor een foto te staan 
i.p.v. voor een met benediktijner 
geduld en een verbluffende vak
kennis geschilderd doek of pa
neel. Vooral de jongste jaren is 
dit hyperrealisme overgeslagen 
naar Europa, dat er feitelijk met 
zat op te wachten doch welk 
Europees hpyerrealisme slechts 
is kunnen doorbreken dank zij de 
«invasie» vanuit Amenka. Ri
chard Estes is van deze strekking 
een der imposantste figuren. Zijn 
«Bus reflection» is een verbluf
fend staaltje van minutieuze teke
ning en harmonisch kolonet 
De tentoonstelling van gewone 
verbruiksvoorwerpen, al dan niet 
verpakt ontbreekt hier evenmin 
(Christo, overipens een zeer knap 
tekenaar), James Lee Byars, en 
andere. In dergeli|ke exposities 
loopt men soms wel gevaar, een 
tentoongesteld «objekt» met een 
niet bij de expositie behorende 

Caroll's Jack, 1974, door Richard McLean, Hoquian, Washington. 

outillage te verwarren (cfr. 
« War » van Bruce Nauman waar
van we dachten dat het iets met 
de geluidsversterking te maken 
had). Ook de hyperrealisten ne
men soms de bezoeker (onge
wild ?) in het ootje. Zo beleefden 
we twee jaar geleden te Rotter
dam een verrassing toen we te
gen een Amerikaans toerist aan
liepen, die bij nader toekijken een 
wassen beeld bleek te zijn. John 
De Andrea uit Denver is in dit gen
re een hyperrealist van formaat 
en klasse. (Two lying women, 
1971). Andere uitblinkers zijn Don 
Nice, Richard McLean, Ben 
Schonzeit, John Kacere, John 
Clem Clarke e.a. 
De buislampen met gekleurd licht 
de kubussen, de vierkanten, de 
balk (die uit zijn omgeving ge

haald een eigen leven gaat leiden, 
zoals dat heet), de louter spielerei 
met lappen, koorden, oude meu
bels, stroken linnen, geometrische 
komposities e.d. ontbreken even
min. Men wandelt er doorgaans 
geamuseerd langs en vergeet 
het. De meeste van deze « kunst
voorwerpen » hebben geen 
naam. Hun makers zijn dan toch 
zo verstanding eronder «zonder 
titel» te plaatsen. 
Niettemin loont het de moeite 
deze tentoonstelling aan te doen, 
weze het dan met om er een uit
gesproken schoonheidservaring 
op te doen dan wel om de stand 
van zaken na te gaan op het ter
rein van de kunst aan de overzij
de van de grote Atlantische plas. 
(Sw) 
Tot 28 augustus 1977. 

John Fowles' 
ebbenhouten toren en magiër 
Bij de uitgeverij BRUNA 
(Utrecht-Antwerpen) versche
nen enkele maanden geleden 
twee werken van de Britse schri j 
ver John Fowles, in de vertaling 
van Frédérique van der Velde. 

Het eerste is «De Magiër-, het 
tweede een bundel van vijf ver
halen onder de titel «De ebben-
houten Toren; dat tevens de 
titel is van het eerste verhaal. 

John Fowles debuteerde met 
'The Collector', waarop 'The 
French Lieutenants Woman -
volgde, beide verfi lmd evenals 
« The Magus ». « The Ebony To
wer' is Fowles' jongste werk. 
«De Magiër» werd in Amerika 
onderscheiden met de Literary 
Guild Award. 

Of Fowles « een der belangrijkste 
[hedendaagse Engelse auteurs» 
lis laten we in het midden. Het is 
leen nogal boude bewering, die 
ivoorlopig niet aan de kritiek weer-
"staat Wel kan men hem een 
iknap schrijver noemen. Om deze 
ivaststelling te staven publiceren 
Iwe hier een psaage uit «De 
«magiër ». 

«Ik werd in 1927 geboren als enig 
kind van Engelse ouders uit de 
gegoede stand die zelf geboren 
werden in de grotesk uitgerekte 
schaduw van die monsterachtige 
dwerg, koningin Victoria, en er 
nooit in geslaagd waren, zich aan 
de invloed van dit tijdperk te ont
trekken. Ik werd naar een goede 
kostschool gezonden, ik verknoei
de twee jaren met het vervullen 
van mijn dienstplicht ik ging naar 
Oxford en daar kwam ik er lang
zaam achter dat ik niet de per
soon was, die ik wilde zijn. Ik was 
al veel eerder tot de ontdekking 
gekomen dat mij de ouders en 
voorouders ontbraken die ik no
dig had. Mijn vader was, meer 
omdat hij de juiste leeftijd op het 
juiste moment had dan dank zij 
enig groot talent voor de militaire 
dienst, opgeklommen tot brigade-
generaal en mijn moeder was 
een voorbeeldige generaals
vrouw. Dat wil zeggen dat ze 
hem nooit tegensprak en zich 
altijd gedroeg alsof hij in de aan
grenzende kamer was.» 

'De ebbenhouten toren' is het 
titelverhaal van een bundel van 
vijf verhalen. In dit eerste verhaal 

brengt een kunstschilder-criticus 
in Zuid-Frankrijk een bezoek aan 
een oude vakgenoot rijk, be
roemd, eigenwijs, verzot op vrou
wen en in de grond een bekla
genswaardig en eenzaam mens. 

John Fowie heeft zeer goed de 
sfeer, het klimaat en het gebeu
ren gesuggereerd, ook al schrijft 

.hij vanuit een nogal kil understate
ment In dit verhaal speelt ook de 
seks mee, maar literair veel beter 
en passend in het verhaal inge
last dan in « De Magiër », waar de 
seks een groot stuk van de aan
dacht vergt 

«De Magiër» is het verhaal van 
een leraar Engels die op het 
Griekse eiland Phraxos kennis 
maakt met een oudere, zonderlin
ge man, de magiër, bij wie hij de 
meest zonderlinge en onverwach
te gebeurtenissen meemaak 

Een eigenlijk slot is er niet er is fei
telijk ook geen plot wel een over
daad van seks en ritueel, een situ
atie die de held van het ver
haal niet begrijpt Wat er ook van 
zij, het boek met zijn opeenvolgen
de fazen van versluiering is veel 
te lang (560 bizj . De auteur heeft 

kennelijk op zeker ogenblik geen 
raad meer geweten en heeft dan 
maar de zoveelste sluier over het 
verhaal geworpen. Wel komt de 
liefdesboodschap van de schrij
ver beter over: alleen de liefde 
kan ons redden uit onze ver
schroeide intimiteit, een tema dat 
reeds door vele schrijvers werd 
behandeld. In feite wil de auteur 
betogen dat we «onze eigen 
woestijnen scheppen» of dat zo
als Henry James beweert, indien 
wij ons leven aan de wildernis 
overlaten, het beest dat heimelijk 
in ons huist ons de genadeslag 
zal geven. 

Men is geneigd te denken aan 
Freud, Agatha Christie en Shakes
peare bij de lezing van dit dikke 
boek, waarin de valstrikken voor 
held en lezer voor het grijpen lig
gen en waarbij uiteindelijk de 
indruk ontstaat dat de schrijver 
in zijn eigen spel verstrikt is 
geraakt Dat belet niet dat het 
boek virtuoselijk geschreven pas
sages bevat naast inzinkingen, 
die op overhaasting wijzen. Ook 
o.a. in het verhaal « Het Raadsel», 
een boeiende thriller maar met 
een ontgoochelend slot . . Erg jam
mer. (C.V.B.) 

De ebbenhouten Toren, verhalen, 
251 biz. De Magiër. 560 biz. Beide 
vertalingen werden uitgegeven 
door Bruna Utrecht-Antwerpen. 

9 JUNI 1977 
WIJ I I 
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9 JUNI 

BRT 1 

1500 Wielrennen 
Ronde van Italië 

1855 Beertje Colargol Cf) 
1910 De zevende hemel 

Vnietidsmagazine 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street Cf) 
2040 Panorama 
21 10 Lied van mijn land 
21 25 Premiere 
2205 Standpunten 
2225 Nieuws 

BRT 2 

1500 
1855 
1910 
1935 
1945 
2015 
2105 

2200 

Wielrennen 
Beertje Colargol ( f ) 
De zevende fiemel 
Ki,k uit 
Nieuws 
De wereld in oorlog 
Lanceloet van Denemarken 
TV-spel naar de middel
eeuwse ndderroman 
Zomeragenda 

NED. 1 

1500 
1845 
1855 
1905 
1910 
1935 

2030 
2100 

2135 
2150 
2240 

Van hart tot hart Cf) 
Barbapapa Cf) 
Nieuws 
Popeye 
All in the family Cf) 
Een dag met president Car
ter 
Dick Cavett show 
Gouden jaren op de Hoge 
Veluwe 
Reportage 
Nieuws 
Het genade-oord Lourdes 
Nieuws 

NED. 2 

1840 
1845 
1855 
1905 
1910 
1925 

2000 
2025 
21 15 

2205 
2245 
2320 
2325 

Kortweg 
Toeristische tips 
Nieuws 
Tom en Jerry Cf) 
Peppi en Kokki Cf) 
Daar vraaa ie met wat 
Populair-wetenschappelijk 
programma 
Nieuws 
Comedy hour Cf J 
Voor een bnefkaart op de 
eerste rang 
Brandpunt 
Heel de mens 
Den Haag vandaag 
Nieuws 

10 JUNI 

BRT 

1515 Wiekennen 
Ronde van Italië 

1600 Tennis 
vanuit de Leopoldklub 

1855 GedeonCf) 
1900 Zomeragenda 
1910 KTRC-kruispunt 
1945 Nieuws 
2015 De luipaard 

T i j ds rekons t ruk t i e ve rwezen l i j k t 
d o o r Luch ino V iscon t i V o l m a a k t e 
k reat ie v a n w e g e Bur t Lancas ter 
C laud ia Card ina le e n Ala in De lon 
Zijn bekoor l i j k 

N E D . 1 

1845 Barbapapa 
1855 Nieuws 
1904 Black Beauty CfJ 
19 30 Land of hope and glory 

Dokumentaire 
2000 Spel zonder grenzen 
21 3b Nieuws 
2150 Kojak Cf) 
2240 Ja maar 
2250 Nieuws 
2255 Regenngsjubileum van ko

ningin Elizabeth 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1904 De vrouw van zes miljoen 

Cf) 
2000 Nieuws 
20 25 Op losse groeven 
21 25 Koning en keizer Cf) 
2215 Aktua TV 
23 05 Tros sport 
23 25 Nieuws 

11 JUNI 

BRT 

11 40 Kroonjubileum in 
Groot-Brittannie 

1500 Wielrennen 
Ronde van Italië 

1630 Tennis 
1845 Gedeon Cf) 
1850 Reksio II 
1900 Boeket 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen Show 
21 10 W I J zwarten Cf) 
2200 Tennis 
2230 Nieuws 

NED. 1 

1000 
1530 
1532 
1605 
1615 

1655 
1700 
1725 
1845 
1855 
1904 
1920 

2015 

2135 
2150 

2340 

Teleac 
Nieuws 
De film van Ome Willem Cf) 
Taarten Cf) 
Pipo en de 
Waterlanders Cf) 
Chapi Chapo Cf) 
Adams Family Cf) 
De roze panter 
Barbapapa 
Nieuws 
Jason 
Vara's bejaardenzangwed-
stnjd 1977 
Uitblazen in 
Stadskanaal 
Nieuws 
Alfie Cfilm) 
Groot-Brittannie, 1966 
Naar een toneelstuk van 
Bill Naughton 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1904 Bolke de beer CO 
1915 Tweekamp 
2000 Nieuws 
2025 Hoe groen was mijn dal CO 
21 15 Wenen op muziek 
2215 Hier en nu 
23 05 Piet Van Egmond 50 

jaar toonkunstenaar 
2320 Nieuws 
2325 Kubaanse avonturen 

op Curacao 

12 JUNI 

BRT 

11 00 Konfrontatie 
12 00 Nieuwsoverzicht voor 

gehoorgestoorden 
14 30 Ronde van Italië en tennis 
1630 De avonturen van Sinbad 

CO 
1645 Retroskoop 
1735 Tenuto '77 

1850 Een stalen reus in 
een schommelstoel 
Dokumentaire over de VS-
staat Pennsylvania 

1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
2030 Centraal station CO 
21 30 Mezza Musica 
22 30 Poëzie in 625 lijnen 
2305 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Omroepparochie 
1500 Teleac 
1600 Nieuws 
16 02 Taptoe Enschede '77 
1700 Vesper 
17 30 Bericht van de wilde 

ganzen 
1855 Barbapapa 
1900 Nieuws 
1905 Avro-Rally 
19 20 Jonge mensen op het 

koncertpodium 
2025 De vlam en de pijl 

VS-avonturenfilm Cl 950) 
21 50 Aandacht voor 

Herman van Veen 
2240 Nieuws 

NED. 2 

18 30 24 uur van Le Mans 
1855 Kortweg 
1900 Polly in Spanje CO 
19 25 Studio sport 
2040 De Tijgerbrigade CO 
21 35 Nieuws 
21 40 Ragas voor de avond 

Het Holland-festival 
2225 Nieuws 

13 JUNI 

BRT 

1855 Gedeon CO 
1900 Klem, klem kleutertje 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 De trem 

Noorse inzending 
Montreux 

2040 WIJ , zwarten CO 
21 30 Wikken en wegen 
2205 Nieuws 

NED. 1 

1845 
1855 
1904 
1954 

2135 
2150 

2240 

2300 

Barbapapa 
Nieuws 
Walt Disney 
From the terrace 
VS-film van 1960 
Nieuws 
From the terrace 
Vervolg film 
George Balanchine en 
het 
New York City Ballet 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
19 04 Het CnieO zo intieme 

leven van de stadsduif 
1930 Addams Family CO 
2000 Nieuws 
2025 Jim Rockford CO 
21 15 Koning klant 
22 05 Retteketet kukeleku 
2210 Achter het nieuws 
2300 Nieuws 

I 1845 Gedeon CO 

14 JUNI 

BRT 1 

1855 Gedeon CO 
1900 De Elzas 

Toeristische film 
1910 Gastprogramma 

Het vrije woord 

1945 Nieuws 
2015 Laurel en Hardy 
2035 Sporen van 

gerechtigheid 
Film over het proces van 
Nurnberg 

2240 Nieuws 

BET 2 

1855 Gedeon CO 
1900 De Elzas 

Toeristische film 
1910 Gastprogramma 
1945 Nieuws 
2015 Dokumentaire Tanzania 
21 05 Dat zal de dag wel wezen 

NED. 1 

1815 
1845 
1855 
1904 

1915 
1940 

2135 
2150 
2240 
2255 
2300 

Teleac 
Barbapapa 
Nieuws 
Rexi, het hondje 
Tekenfilm 
Black Beauty CO 
La Bohème 
Opera van Puccini 
Nieuws 
Kojak CO 
Kerkepad 
Nieuws 
De massale kerk 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop rezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Wereldfinale superstars 
21 40 Gibbsville CO 
2230 Televizier magazine 
2310 Den Haag vandaag 
2325 Nieuws 

• M M i 

15 JUNI 

BRT 

1700 Tip-top 
1845 Gedeon CO 
1850 De onzichtbare CO 
1945 Nieuws 
2015 WIJ , zwarten CO 
21 05 Spel zonder grenzen 
2225 Premiere-magazine 
2315 Nieuws 

NED. 1 

1530 Kijkdoos 
1610 De beste Karlsson 

van de wereld CO 
1635 Bootsman 

Een film van de Russische 
Radio en Televisie 

1655 De reizen van Kim 

1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 

1904 Zendti jd politieke partijen 
1950 Hans Tetzner 
2045 Nieuws 

21 00 Spel zonder grenzen 
2230 Den Haag vandaag 

2245 Panoramiek 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1840 Kortweg 
1855 Nieuws 
1904 Jouw wereld, mijn wereld 

Gezinsdokumentaire 
1920 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 The girl can't help it 

Amerikaanse film 
22 05 Chicago Streets 

Dokumentaire 
2240 Starsky & Hutch CO 
2330 Nieuws 

ü o o r het teken ( f) duiden 
WIJ feuilleton aan 

TV-SELEKTIE 
D O N D E R D A G 9 J U N I 

1 5 u . 35, D l — D e ver loochen
den ( V S A 1941). 
Geronnanceerde b iogra f ie van 
M e r v y n L e r o y M e t G r e e r Gar-
son , W a l t e r P idgeon en M a r s h a 
H u n t 

20 u. 10, RTB — D e bul lebakken 
(Frankri jk 1965). 
D r a m a van R o b e r t Enr ico M e t 
Bourv i l , L ino V e n t u r a , Jean-C lau
d e Rol land en M a n e D u b o i s 

20 u. 35, F2 — D e echtel i jke wo
ning (Frans-I tal iaans 1970). 
A u t e n t i e k e ki jk o p j o n g g e h u w d e n 
v a n Frango is T r u f f a u t M e t Jean -
P ier re Leaud , C l a u d e Jade , Hiro-
k o Berghauer , Ba rba ra Laage, Da 
niel Cecca ld i , e.a 

V R I J D A G 10 J U N I 

21 u. 15, D l — Papa moest het 
weten ( V S A 1963). 
K o m e d i e v a n H e n r y K o s t e r M e t 
S a n d r a Dee , J a m e s S t e w a r t Ro
be r t Mor l ey , Phi l ippe F o r q u e t 
22 u. 25, RTB — Antoine en A n 
toinette (Frans 1947). 
Z e d e n s t u d i e van J a c q u e s Be
c k e r M e t Cla i re Maf fe i , Roge r 
Pigaut e n R o q u e v e r t 
22 u. 52, F2 — D e zeven Samoe-
raïs (Japan 1954). 
D r a m a t i s c h e f i lm, gerea l i zeerd 
d o o r K u r o s a w a Ak i ra M e t e e n 
v o l m a a k t e eenhe id in d e ve r to l -
k inq 

Z A T E R D A G 11 J U N I 

16 u., D 1 — Het orkaan der Ca-^ 
ra'fben ( V S A 1949). 
D r a m a van A n d r é D e T o t h M e t 
R icha rd W i d m a r k , L inda Darnel l , 
V e r o n i k a Lake en J o h n Russe l 
21 u. 15, D 2 — D e slag van de 
Duivelsval le i ( V S A 1966). 
W e s t e r n van Ralph Ne l son M e t 
J a m e s Garner , S idney Poit ier, Bill 
T ravers , Bibi A n d e r s o n en Denn i s 
W e a v e r 
20 u. 20, RTB — Venet ian Anony
mous (Ital. 1970). 
Psycho log i sch d r a m a van Enr ico 
M a n a Sa le rno M e t F lonnda Bol -
kan , T o n y Musan te , Tot i Da l M o n 
te, e a 
21 u. 50, N 1 — Alfie, de ver leider 
(G.B. 1966). 
Z e d e n s t u d i e van L e w i s G i l b e r t 
M e t M ichae l Came, She l ley W i n 
te rs , Jul ia Foster , Jane Ashe r , 
Sh i r ley Field, e.a. 

Z O N D A G 12 J U N I 

1 7 u . 35, F1 — Het drama van 
Shangha'i (F. 1937). 
Avon tuu r l i j k m e l o d r a m a v a n G W 
Pabs t M e t Chr is t iane M a r d a y n , 
L O U I S J o u v e t Inkij inof, Dorv i l le , 
R a y m o n d Rouleau, A l e r m e M Ge 
mat, Elena L a b o u r d e t t e 
2 0 u . 25, N1 — Dardo , de onbe
vreesde ( V S A 1950). 
A v o n t u r e n f i l m van J a c q u e s Tour -
neu r M e t Bu r t Lancas te r en V i rg i 
nia M a y o 
20 u. 30, F1 — Te zot o m te 
doden (Frans-I tal iaans 1975). 
Thri l ler van Y v e s Bo isse t M e t 
M a r i e n e Jober t , M i che l Lonsda le , 
T h o m a s W a i n t r o p , T o m a s Mil l ian, 
J e a n Bou ise , J e a n B o u c h a u d 

22 u.. D l — Tramlijn begeerte 

( V S A 1951). 
Psycho log i sch d r a m a v a n Elia Ka 
zan . M e t V i v i en Le igh, K i m H u n -
ter , M a r i o n B r a n d o e n Kar l M a l 
d e n 

M A A N D A G 13 J U N I 

19 u. 54, N I — Van op het terras 
( V S A 1960). 
Mi l ieus tud ie van M a r k R o b s o n . 
M e t Paul N e w m a n , J o a n n e W o o d 
w a r d en Ina Balm 

D I N S D A G 14 J U N I 

22 u. 20 BRT 2 - That'll be the 
day ( G B 1973). 
Psycho log i sche f i lm van C laude 
W h a t h a m M e t Dav id Essex, Rin-
g o Starr , R o s e m a r y Leach , Ja
m e s B o o t h , Billy Fury, Ke i th 
M o o n , Rosa l ynd A y r e s . 

WIJ tt 9 JUNI 1977 



NOG STEEDS 

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN 

WEES VEELEISEND 
Vanzelfsprekend blijven sommigen van onze mede
werkers wel eens beneden hun taak... U moet daar 
echter geen genoegen mede nemen! 

Umag veeleisend zijn ' Uis klant' Uheeft recht op een 
hoffelijk en vriendelijk onthaal' Men moet uw naam, 
uw adres en uwe desiderata noteren! U mag een 
afspraak eisen! U heeft recht op voorlichting en bege
leiding ' Men mag U niet afschepen of alleen op pad 
sturen! 

U moet veeleisend zijn ! U heeft recht op een voorstu
die — ja op meerdere schetsen en berekeningen! tot U 
Alles weet. Als klant heeft U zelfs recht op een gratis 
voorstudie! U mag eveneens rekenen op het kosteloze 
en belangeloze advies van onze technische, fiskale 
en financiële experten. 

En mochten wij, - waar of hoe dan ook! - tegenover 
U in gebreke blijven, dan zal de president van het 
bouwbedrijf Uzeer dankbaar zijn als Uhem dat dade
lijk laat weten. Het Algemeen Bouwbedrijf Kunnen 
draagt mijn naam ! Ik wens die naam hoog te houden! 
Daarom zult U bij ons heel veel vinden wat U elders 
niet meer zult aantreffen. 

Wij reserveerden voor onze klanten interessante 
bouw- en villa-gronden die men elders aan die prijzen 
niet meer vindt. Vanzelfsprekend blijven deze gron
den uitsluitend ter beschikking van onze klanten en 
verkopen wij deze niet aan spekulanten. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
OMZE INPQRM^TIFCENTRA 

2000 ANTWERPEN, Meir 18 
1000 BRUSSEL, Kolonienstraat 50 
3600 GENK,Winterslagstraat22 

9000 GENT, Onderbergen43 
3000 LEUVEN, Brusseisestraat 33 
2700 SINT-NIKLAAS,Zamanstraat54 

Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 

(031)317820 
[02)21943 22 
(011)354442 
(091)2519 23 
(016)23 37 35 
(031)767327 

Onze dokumentatie- en informatiediensten zijn alle 
door telex met de hoofdzetel verbonden, zodat wij 
altijd, alles, overal kunnen aanbieden ' Waar U ook 
woont, U vindt ons in uwe buurt. 

Wij beschikken verder over specialisten, ambachtslie
den en keurarbeiders, waarvan de meesten langer 
dan tien jaar bij ons werken! Daarom vindt U bij ons, 
wat elders niet meer kan geboden worden. U mag dus 
werkelijk de beste architekten raadplegen of Uwe 
inspiratie in de sjiekste bouwmagazines zoeken. Wij 
kunnen alles wat in Fontainebleau, Versailles, Wenen 
of Californië kan. Bij ons zal het alleen maar minder 
kosten! 

* 
Verder staan wij aan de spits van de wetenschap inza
ke gezond en behaaglijk wonen. Wij zijn tot nog toe de 
eersten en de enigen die wat kennen van bouw-biolo-
gie. 

Wie daarover méér wil weten moet een van onze spe
ciale voordracht-avonden meemaken. 

Tienduizenden hebben ondervonden hoe veilig men 
bij ons is. Dat moet, tot spijt van 
wie 't benijdt, zó BLIJVEN. ^^^^^^,^ KUNNEN 

algemeen \ooizitter 

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

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

file:///ooizitter
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MENSEN VAN BIJ ONS 

«Drie politieke families 
tieersen in Sint-Truiden » 

ST.-TRUIDEN. — Vorige zondag werden de gemeenteraadsverkiezingen hier 
overgedaan. Met een gematigd sukses voor de Vlaamsnationalisten. Het aantal 
stemmen voor de VU (7,1 thJ vermeerderde lichtjes in vergelijking met oktober 
van vorig jaar. De strijdzetel werd behouden, maar er werd geen zetelwinst 
geboekt En, de volstrekte CVP-meerderheid werd niet doorbroken. VU-manda-
taris Urbaan Driljeux is vooral vastbesloten een konstruktieve oppositie te voe
ren. 

Urbaan Driljeux heeft een hoge funk-
tie bij het Rekenhof in Brussel. Hij 
snuift dan ook onvermijdelijk dagelijks 
de geurtjes van 's lands nationaal be
leid op... Maar, zijn pendelarbeld blijkt 
hem geenszins losgew/eekt te hebben 
van de Zuidlimburgse leefwereld. 
- Hij kent de Truienaars; hij leeft 
intens samen met zijn naaste buren... 
Gemeenteraadslid, provincieraadslid, 
ondervoorzitter van het Davidsfonds, 
bestuurslid en werker-achter-de-scher
men : Urbaan Driljeux is niet weg te 
denken uit het politieke, sociale en kul-
turele wereldje van St.-Truiden. 

Urbaan 

Driljeux: 

Urbaan Driljeux: 'Bij de jongste ge
meenteraadsverkiezingen is geblel<en 
dat we een vaste voet hebben op tiet 
stadtiuis van St-Truiden. En wat voor
al belangrijl< is: in de landelijke ge
meenten heeft men ons leren kennen 
en waarderen. We hebben een volledi
ge kandidatenlijst ingediend, mét men
sen uit de deelgemeenten Brustem, 
Gelmen, Zepperen, Duras en Velm...» 
— Hoe is de verkiezingskampagne 
verlopen ? 
Urbaan Driljeux: «We zijn naar de 
mensen toegegaan. Volksvertegen
woordiger Willy Desaeyere heeft ons 
de weg getoond. Hij is inderdaad de 

'kampioen-canvasser». We gingen ge
regeld met een groepje kandidaten op 
stap — ook de dames vergezelden 
ons — en we hebben veel goede vrien
den gemaakt Het verkiezingsresultaat 
mag geenszins briljant genoemd wor
den, maar in de streek van St-Truiden 
hebt^en de Vlaamsnationalisten een 
nieuw elan gevonden. De tijd was té 
kort om onze inspanningen met politie
ke munt (zetels) te verzilveren. 
Nieuwe krachten hebben zich aange
meld : onze sociale, kulturele en politie
ke werking neemt snel uitbreiding.» 

GRATIS 

St-Truiden wordt reeds jarenlang be
heerst door drie sterke politieke fami
lies: de CVP'ers, een sterke liberale 
aanhang, en ook een belangrijke socia
listische groepering... 
Wat maakt dat andere partijen slechts 
kunnen rekenen op een marginaal aan
tal vlottende stemmen. 
Welke strijdpunten verklaren de aan
groeiende VU-aanhang ? 
Urtjaan Driljeux: "We hebtién van 
meet af aan vooropgesteld dat de 
gewone burger medezeggenschap 
moet hebtjen in het beleid van de 
gemeente. 
Die politieke inzet kreeg reeds enorm 
veel bijval van mensen die niet zo met
een aktief aan politiek willen doen, 
maar die ons toch willen bijspringen 
om alle noden van onze streek op een 
rijtje te zetten en om passende oplos
singen voor konkrete problemen te for
muleren. 
Voorts weten de Truienaars nu stilaan 
ook dat wij partijpolitieke benoemin

gen als een kanker afwijzen, dat wij 
ons inzetten voor mindervaliden en 
misdeelden, en dat wij een planmatig 
beleid wensen om de fusiegemeenten 
tot in de verstafgelegen wijk leefbaar 
te houden.» 
De lijst- «Nieuw » heeft de VU-formatie 
zonder twijfel parten gespeeld. Maar, 
VU-gemeenteraadslid Driljeux tilt aan 
die rivaliteit niet zo zwaar. 
Urbaan Driljeux: 'De lijst-Nieuw heeft 
reeds enkele jaren het CVP-bestuur 
op de korrel genomen. In die kringen 
zijn er ongetwijfeld ook VU-gezinden 
aanwezig. 
Deze Truienaars hebben zich vooral 
politiek gegroepeerd om zoveel moge
lijk informatie over het dagelijks ge-
meentet>eleid te kunnen bemachtigen. 
Hun politieke programma gelijkt sterk 
op het onze. Juist daarom hoop ik dat 
wij in Sint-Truiden met de lijst-Nieuw 
tot een goede samenwerking als oppo-
sitie-frakties kunnen komen.» 
St-Truiden is een stadscentrum van 
bezige bijen. We tellen er 240 kulturele 
verenigingen. En toch staan veel jeugd
leiders, sociale en kulturele werkers 
aan de klaagmuur. 
Het stadsbestuur laat alles zowat op 
zijn beloop. Een en andere vereniging 
krijgt subsidies. Maar deze en gene 
soclaal-kulturele werkers, die boven
dien hun vrije tijd gratis verpanden, blij
ven met hun Initiatieven In de kou staan. 
Urbaan Driljeux: «Het gemeentebe
stuur laat de jeugdzorg zomaar «op 
zijn beloop'. Dat wil zeggen dat jeugd
verenigingen wel een schamel onder
dak hebtien en dus zeker niet op 
straat staan. Maar, dergelijke infra-
struktuur ontberen onze jonge Trui
enaars nog steeds. De Scouts en Gid
sen bij voorbeeld hebtien het aan zich
zelf te danken dat zij niet van de regen 
in de drop geraken...» 

VIRUS 

Urbaan Driljeux Is geen ambitieus pollti-
kus. Hij heeft wel een Vlaamsnationaal 
Ideaal. Maar hij blijft ongetwijfeld vies 
van politieke pasmunt Zijn ouders 
waren eenvoudige werkmensen. Vader 
was lid van de Vlaamse oudstrijders (de 
Vossen)... 
Urbaan deed zijn Vlaamse virus op In 
het kollege. Zoals zovelen in de Vlaam
se beweging. 
Pas terug uit de toenmalige Belgische 
kolonie hielp hij mee aan de organlza-
tie van de marsen op Brussel. 
Urbaan Driljeux Is Immers een flamin
gant 

Urbaan Driljeux: «Sint-Truiden ligt in
derdaad ver van Brussel Of beter: de 
hoofdstad ligt ver achter de horizon 
van St.-Truiden. Vandaar dat we bij 
voorbeeld gunstiger staan tegenover 
het Egmont-akkoord dan de inwoners 
van Vlaams-Brabant Wat niet weg
neemt dat we flaminganten zijn. 

Op onze verkiezingsmeeting hebben 
we volksvertegenwoordiger — m. 
staatssekretaris — Vic Anciaux de 
Brusselse perikelen uit de doeken 
horen doen. Hij kreeg een spontane 
staande ovatie. Niet omdat van zijn 
politieke beloften de toekomst van de 
Truienaars zou afhangen. Uiteraard 
niet Wel, omdat Nj als Vlaamsnatioria-
list onze politieke zorgen volkomen 
deelt Wij zijn bezorgd om een leefba
re en humane Vlaamse gemeen

schap : in Zuid-Umburg én in het Brus
selse. " 

JONGE PLOEG 

Een Zuidllmburger geraakt niet snel In 
de ban van emoties. Hij heeft een stevi
ge houvast aan de kleigrond. Hij heeft 
het betrekkelijk goed, hoewel de 
streek van St-Trulden vanuit Brussel 
op het gebied van streekontwikkeling 
sterk verwaarloosd wordt 
Urbaan Driljeux: « Sint-Truiden lijdt on-
dar een chronische ziekte: de mentali
teit van laat-maar-begaan. In deze taal
grensstreek zijn al te veel mensen poli
tiek apatisch. Wij hopen dat door onze 
werking in de toekomst het tegendeel 
zal bereikt worden. Het zal nochtans 
veel inspanningen kosten. Ook en 
vooral op sociaal-ekonomisch gebied. 
Veel fabrieken werken hier nog op hal
ve krachten. De pendelarbeld is een 
probleem dat wij meer dan voldoende 
kennen.» 

De beste jonge krachten wijken uit.. 
St-Trulden kent overigens akute wo
ningproblemen, de leefbaarheid van 
het centrum, de wegeninfrastruktuur 
die overbodig dreigt te worden. In Sint-
Truiden wordt het Begijnhof Immers 
door de tand-des-tijds vergrulzeld. Een 
grote fabriek verpest dit stadscen
trum. Nieuwe wegeninfrastruktuur 
(een snelwegverbinding van Tongeren 
met Tienen) bedreigt de landelijke 
omgeving van Sint-Trulden. 
De plaatselijke* politieke bewindvoer
ders, die het schoon weer maken In 
het schepenkollege, pakken wel bijwij
len uit met «schone klesbeloften» 
maar het stadsbestuur verzuimt orde 
op zaken te stellen. 
Urbaan Driljeux: « Wij hebben de nodi
ge lessen uit de voorbije gemeente
raadsverkiezingen getrokken. Onze 
benadering van de mensen in godver
geten wijken is beloond geworden. En, 
de Truienaars die met nijpende sociale 
problemen zitten zullen nog meer dan 
voordien op ons een bieroep kunnen 
doen. 
Als gemeenteraadslid én als provincie
raadslid vind ik dat wij de opdracht 
hebben om de mensen die rondom 
ons leven te helpen. 

Ik vind het jammer dat sommigen ver
gaan in een zielig materialisme en 
egoïsme.» 
Urbaan Driljeux houdt zich bezig met 
politiek. Hij laat zich vooral In met men
sen, minderbedeelden, en mindervali
den. 
Daarin wordt hij bijgestaan door ver
schillende hardwerkende Truienaars, 
zoals sekretarls Bessemans, die met 
hand- en spandiensten de Vlaamse 
beweging In Sint-Truiden dag-op-dag 
een stapje vooruit helpt 

Gemeenteraadslid Urbaan Driljeux wil 
In deze Vlaamse «uithoek» geen ve
dette spelen. Hij zou^iet trouwens niet 
kunnen, want de Vlaamsnationallsten 
hebben in Zuid-Limburg, hun strijdlust 
te danken aan de gezamenlijke inspan
ning van een jonge ploeg harde wer
kers. Truienaars hebben één gemeen
schappelijk kenmerk; ze zijn weinig 
gevoelig voor nationale politieke emo
ties. Een Truienaar ziet doorgaans niet 
verder dan de bomen die In zijn fruit-
bos staan. Of hebben we het verkeerd 
voor... ? 

(H.D.S.) 
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