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Geboren in pijn. • • • 

DE VLAAMSE STAAT 
De ondertekening van het 
Gemeenschapspakt door de 
Volksunie en de toetreding van 
de Vlaams-nationale partij tot de 
regering zijn gebeurtenissen, die 
diep ingrijpen in het leven en 
denken van ieder die begaan is 
met de Vlaamse Beweging. Dit 
historisch moment wordt 
overschaduwd door een reeks 
feiten die, hoe belangrijk ze ook 
op zichzelf Zijn, toch behoren tot 
een andere orde. We ontveinzen 
ons niet dat er bij heel wat 
partijleden en kiezers — vooral in 
en rond Brussel — onzekerheid 
is, twijfel en zelfs wanhoop of 
verbittering. Dez_e gevoelens 
vinden goeddeels hun oorsprong 
in de gebrekkige en onjuiste 
informatie, die vanaf de eerste 
dag over het Gemeenschapspakt 
werd verspreid zonder dat men 
de juiste tekst en de ware 
betekenis ervan kende. W e zijn 
ervan overtuigd dat deze 
vertrouwenskloof zal gedicht 
worden. Het verstrekken van de 
juiste informatie zal reeds velen 
tot een juister of genuanceerder 
inzicht brengen. En later, als de 
Vlaamse staat en zijn strukturen 
zullen werken zoals in het 
Gemeenschapspakt voorzien, zal 
duidelijk blijken welke belangrijke 
stap vooruit de Vlaamse 
Beweging heeft gezet niet alleen 
voor Vlaanderen, maar ook voor 
de Vlaamse Brusselaars en 
Brabanders. 

Het was trouwens ondenkbaar 
dat dit historisch moment niet als 
een schok zou worden ervaren. 
De Vlaamse strijd is generaties 
lang gevoerd geworden met de 
rug tegen de muur — in de meest 
letterlijke zin zelfs tot tegen de 
muur van de exekutieplaats. 
Deze vaak hopeloze en altijd 
oppositionele strijd heeft ieder 
van ons diep getekend. De Staat 
is vanaf zijn ontstaan altijd de 
vijand geweest. En alhoewel de 
wil aanwezig was om de staat te 
veroveren, leek deze 
onderneming meestal vrijwel 
kansloos. Zo hebben zich in het 
Vlaams-nationalisme een aantal 
reflexen ontwikkeld, die in de 

huidige omstandigheden bij velen 
tot een traumatische 
verscheurdheid moesten leiden. 
Zij kunnen niet aanvaarden dat 
de droom werkelijkheid is 
geworden. 

Dit is nochtans de juiste 
historische betekenis van dit 
ogenblik: het 
Gemeenschapspakt bevat de 
definitieve overlijdensakte van de 
unitaire staat en de geboorteakte 
van de Vlaamse staat. Deze 
Vlaamse staat zal beschikken 
over voldoende uitsluitende 
bevoegdheden én over 
voldoende macht en middelen om 
zijn burgers en zijn grondgebied 
te beschermen tot en met te 
Brussel en in Vlaams-Brabant. 
Het weze ons veroorloofd hier te 
wijzen op één voorbeeld van de 
verworvenheden. De 
toekomstige Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 
behoudt de huidige 
samenstelling; de toekomstige 
Senaat echter zal gevormd 
worden door de samenvoeging 
van de Nederlandse en de 
Franse Gemeenschapsraden. 
Deze samenstelling is tweeledig ; 
ze steunt op de erkenning van de 
twee gemeenschappen in dit 
land. Van Brussel is daarbij geen 
sprake; op het nationaal niveau 
bestaat Brussel niet eens, 
gezwegen ervan dat het« op de 
wip » zou zitten. 

Dit voorbeeld is des te treffender 
omdat het toelaat een juist 
waarde-oordeel te vellen over de 
politieke omstandigheden waarin 
de toekomstige tweeledige 
struktuur van het land werd 
veroverd. Indien de Volksunie 
niét had deelgenomen aan de 
onderhandelingen en indien er 
géén Gemeenschapspakt zou tot 
stand gebracht zijn, dan ware de 
gewestvorming-met-drie 
eenvoudigweg uitgevoerd 
geworden, met een definitieve 
drieledige struktuur en Brussel 
« op de wip ». Precies op het 
ogenblik dat deze fatale wending 
onvermijdelijk scheen, zijn onze 
onderhandelaars erin geslaagd 
de slechte gewestvorming om te 

buigen tot een tweeledige 
federale struktuur. 
Het moet ons van het hart dat 
heel wat kritiek van Vlaamse 
drukkingsgroepen en 
verenigingen ons niet alleen 
voorbarig, maar ook eenzijdig 
voorkomt. Veel van deze 
groepen en verenigingen hebben 
gezwegen, toen in 1970 de 
grendelgrondwet tot stand kwam. 
De vaders van deze slechte 
grondwetsherziening werden 
weinig of niet lastig gevallen. 
Nochtans hadden zij voor hun 
geknoei de hoogst mogelijke prijs 
betaald: het prijsgeven van de 

Vlaamse meerderheid, de 
grendels, de pariteit, de liberté du 
père de familie. De Volksunie 
stond in de strijd tegen de 
grendelgrondwet praktisch 
alleen. En nochtans: wanneer 
vandaag een prijs is moeten 
betaald worden voor het 
Gemeenschapspakt — al is die 
prijs aanvaardbaar — dan is het, 
omdat in 1970 de Vlaamse 
meerderheid versjacherd werd. 
De Vlaamse Beweging en het 
Vlaamse volk moeten er thans op 
bedacht zijn niet te vervallen in 
de historische fout van de 
verdeeldheid en de onderlinge 

twisten. Het Gemeenschapspakt 
is geen eindpunt, doch een begin. 
De tegenstrevers die het mede 
ondertekenden, zijn 
tegenstrevers gebleven: wolven 
worden niet over nacht tot 
lammeren. Er zal waakzaam 
moeten toegezien worden op de 
uitvoering van het pakt. Ons allen, 
en in het biezonder ons van de 
Volksunie wacht de grote taak 
om de Vlaamse staat, waarvan 
de grondvesten thans worden 
gelegd, verder uit te bouwen tot 
het tehuis voor de hele Vlaamse 
gemeenschap. 
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De volledige tekst, mét kommentaar, van het Gemeenschapspakt leest u in de acht middenbladzijden. Ande
re kommentaren vindt u op de eerste zeven bladzijden van deze «WIJ «-uitgave. 
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GENOEG OPPOSITIE 

Onder uw lezers zijn een deel men
sen van de derde leeftijd Zoals ikzelf 
zijn het supporters geweest van de 
Frontpartij, later van het Vlaams Natio
naal Blok, nog later van het V N V i Na 
de oorlog werden de meesten van 
ons door de repressie getroffen 
U zult begrijpen, hoe pijnlijk het is te 
moeten horen, dat in de huidige VU-lei-
ding nog mensen zitten die eeuwig in 
de ten slotte machteloze oppositie wil
len verstenen 

W I J zijn het grondig beu en scharen 
ons met geestdrift achter een politi
cus als Hugo Schiltz en de partijgeno
ten die hem steunen Wij zouden toch 
vragen, rekening te willen houden met 
een talrijke trouwe groep VU-mensen 
die eindelijk eens uit de eeuwige oppo
sitie willen geraken 
De VU-onvriendelijke pers legt gretig 
de nadruk op het geschil tussen 
Schiltz en Jorissen Zij hebben gelijk i 
De VU-leiders hebben het recht niet 
een scheuring te verwekken, zoals 
dat in grote partijen zonder veel scha
de kan gebeuren Dat een partij die 
regeringsdeelneming overweegt, be
paalde toegevingen moet doen, is dui
delijk Als de hoofdzaken maar niet 
prijsgegeven worden i ' 
Nog eens de CVP zit erop te azen, 
zonder de VU iets te kunnen doen 
ten gunste van het Vlaamse volk Dan 
immers heeft de steeds negatieve VU 
er gelegen Ik schrijf dit alles na veel 
kontakten met oudere VU'ers vooral 

A V D, Gent 

VERBIJSTERING 
W e kunnen niet nalaten U onze verbijs
tering en ergernis kenbaar te maken 
De Brusselse olievlek zou onder geen 
enkele voorwaarde worden uitge
breid Er komen echter zeven Vlaam
se gemeente bij de zes reeds bestaan
de met faciliteiten Zonder tijdsbefjer-
king kunnen Franstaligen er nu verder 
inwijken Ze hoeven zich niet meer 
aan te passen Ze kunnen er scholen 
en kulturele centra opnchten Bij natio
nale verkiezingen kunnen ze verder in 
Brussel hun stem uitbrengen om er 
de Vlamingen te verdrukken Bij plaat
selijke stemmingen kan dat in de 
gemeente waar ze wonen, om op
nieuw de Vlaming een pad in de korf 
te plaatsen 

Dit akkoord is geen federalisme met 
twee Het is een gewestvorming met 
dne Alleen hebben het Waalse en het 
Vlaamse gewest in Brussel een klem 
ingewikkeld recht van beperkt toe
zicht op persoonsgebonden zaken 
Er is ook geen eigen fiskaliteit Er 
komt opnieuw een stelsel van dota
ties, via het nationale parlement Het 
IS dus opnieuw vanuit Brussel dat de 
Vlaamse geldbeugel beheerd wordt 

A W., Menen 

Red. — Wat de aangehaalde feitelijk
heden in uw brief betreft: 

1 De Brusselse olievlek wordt inder
daad ook niet uitgebreid Brussel 
blijft beperkt tot de 19 gemeenten. In 
het gebied rond Brussel beschikt 
het Vlaams gezag over de uitsluiten
de bevoegdheid om, bijvoorbeeld 
door een drastisch grondbeleid, de 
olievlek op te drogen. 

2. Het is onjuist dat er zeven gemeen
ten bij de zes faciliteitengemeenten 

gevoegd worden. In zeven delen van 
gemeenten en in drie gehuchten 
komt hetinderdaad onplezierige In-
skriptierecht dat echter géén recht 
geeft op scholen en kulturele centra. 

3. De nationale verkiezingen gebeu
ren te Brussel op gesplitste lijsten, 
met een gewaarborgde Vlaamse aan
wezigheid (mét vetorecht) op het 
hoogste Brusselse vlak. De inskrip-
tie-frankofonen kunnen, ook als zij 
dat willen, de Vlamingen niet meer 
verdrukken. 

4. Bij gemeenteverkiezingen kunnen 
de frankofonen nu reeds waar zij het 
willen lijsten indienen. 

5. Als er iets duidelijk is, dan is het 
wel de ombuiging van gewestvor
ming-met-drie naar federalisme-met-
twee. Slechts één voorbeeld: de 
Senaat zal bestaan uit de twee 
samengevoegde gemeenschapsra
den. M.a.w. bestaat Brussel niet eens 
op het nationale vlak. 

6. Er zijn inderdaad dotaties, maar er 
is ook eigen fiskaliteit. De sleutel 
voor de dotaties ligt vast. 

AFWACHTEN 

MIJ lijkt op dit ogenblik de politieke toe
stand zo geëvolueerd, dat ik liever 
een afwachtende houding aanneem 
Dit omdat mijn geloof in politieke par
tijen en meer bepaald in de Volksunie 
momenteel zeer verzwakt is 
Daarom ook kijk ik liever de kat uit de 
boom en hoop ik dat onze partij mij 
binnenkort enkele redenen kan opge
ven om mij terug vast in haar te laten 
geloven 

Niet dat ik persoonlijk veel last onder
vind van dit nieuw regenngsprogram-
ma, maar toch, zoiets kan ik zonder 
grondige uitleg met aanvaarden 
Ik ben Vlaams-radikaal en woon in 
Brussel Als dan je eigen mensen, in 
wie je sterk geloofde, je zoiets voor
schotelen, dan voel je je toch wel een 
beetje bekocht 

J P , Brussel 

Red. — In dit blad vind je reeds heel 
wat gevraagde informatie. 

BESCHAAMD 

Wanneer U het regeerakkoord goed- -
keurt, IS het afgelopen met de Volks
unie, weest daarvan overtuigd i 
Heren, zijt U met beschaamd "^ 

J V , G e n k 
Red. - Of wij redenen hebben om al 
dan niet beschaamd te zijn, moge 
o.m. blijken uit de tekst van het 
akkoord verder in dit blad. 

TRADITIONELE PARTIJ ? 

De VU ontgoochelt meer en meer, 
maar de overgave door faciliteiten 
van 6 Vlaamse gemeenten is te gek 
Moet geheel Vlaanderen in de Brus
selse maag verzwelgen ' 
Het IS duidelijk enkel een separatisti
sche beweging zal Vlaanderen een 
onafhankelijke staat geven, niet de 
V U De CVP-ziekte zit al lang in eigen 
rangen Waarom nog voor verraders 
Stemmen, plakken en geld bedelen ' 

M R, Schoten 

FRONT VORMEN 

De Vlaams-nationale Studentenunie 
(VNSU-Gent) vindt dat, hoewel enke
le belangnjke Vlaamse eisen (mm of 
meer) worden gerealiseerd, de nieu
we situatie m en rond Brussel onaan
vaardbaar IS De feitelijke uitbreiding 
van het faciliteitenstelsel van 6 tot 13 
gemeenten is onaanvaardbaar Het 
opgeven van de panteit m Brussel 
(ingevoerd als kompensatie voor de 
pariteit m de regering) schendt het 
tweetalig statuut van Brussel als 
hoofdstad en verheft haar m feite tot 
franstalige stad met faciliteiten voor 
Vlamingen 

Elke pacifikatie dient dan ook verwor
pen te worden 

V N S U roept alle betrokken gemeen
ten op front te vormen en de verkoop 
van bouwgronden aan franstaligen te 
verhinderen Op deze nieuwe poging 
om Vlaams-Brabant de koloniseren 
past maar éen antwoord boycot 
Brussel ekonomisch i Koop m Vlaan
deren 

VNSU-Gent 

Red. - Wat de feitelijkheden in uw 
brief betreft, vindt u in dit blad en 
reeds op deze bladzijde de weerleg
ging van uw beweringen. 
Met uw oproep tot de gemeenten 
zijn we het volkomen eens. Trou
wens, van zodra de nieuwe struktu-
ren in voege zijn, zal het grondbeleid 
overal rond Brussel — ook in de 
randgemeenten — behoren tot de uit
sluitende bevoegdheid van het 
Vlaams gezag, onder een Vlaams 
minister met een Vlaamse admini
stratie. 

GROENE DRUIVEN 

W I J hebben de indruk dat die fameuze 
VU-onderhandelaars zich met eens 
bewust zijn van gl het onheil dat zij 
aan het volk aangedaan hebben 
Het onmiddellijk gevolg van hun onbe
grijpelijke toegevingen is het aanwak
keren van de vraatlust van onze vijan
den, die dadelijk al gans de provincie 
Brabant opeisen 
Een samengaan van FDF-knechten 
en overtuigde nationalisten is met 
meer mogelijk in een orgamzatie 
Daarom moet de VU onmiddellijk 
opgedoekt worden 
W I J stellen vast dat de Vlaamse libera
len het heftigst te keer gaan tegen het 
rot akkoord Wie de laatste dagen 
« Het Laatste Nieuws » leest, krijgt de 
indruk dat hij het stnjdblad van de V U 
leest (zoals het zou moeten zijn) i 
Het wordt nu mogelijk te streven naar 
een hergroepering van de partijen in 
Vlaanderen 

Een samengaan van Vlaamse libera
len en Vlaamse nationalisten moet de 
basis leggen voor een nieuwe Vlaam
se Centrumpartij, die beroep doet op 
alle Vlaamsgezinden van de verschil
lende partijen. 

Dr H B, Antwerpen 

Red. - Lees eens rustig het Gemeen-
schapspakt in dit blad en leg dan 
eens uit, hoe onze vijanden gans de 
provincie Brabant zullen veroveren. 
Dat de Vlaamse liberalen heviger 
zijn dan «Wij», heeft wellicht iets te 
zien met draiven die te groen waren. 
Stel u het resultaat voor van onder
handelingen zonder de VU, maar met 
de P W ! 

HERSENSPOELING 

Sedert een zevental jaren ben ik vol
strekt militant van de Volksunie pro
pagandist m mijn werkmidden, vnen-
denknng tot familie Dag- en nacht
werk voor de idealen van een 
Vlaams-nationale partij waren me met 
te veel De recent bereikte overeen
komst waarbij de Volksunie de pari
teit voor de Vlamingen in Brussel 
helpt afschaffen, verkapte faciliteiten 
in Vlaams-Brabant toelaat, een onver
mijdelijke gewestvorming met drie 
helpt invoeren zijn voor mij onaan
vaardbaar Daardoor is de Volksunie 
mijns inziens geen Vlaams-nationale 
partij meer, federalisme is verworden 
tot een bestendiging van België 

De hersenspoeling waar wij in de laat
ste twee nummers van « Wij» op ver
gast werden en de goedkeunng door 
62 mensen m de partijraad van de 
rampzalige regeerovereenkomst zijn 
de motieven die me aanzetten de 
Volksunie als militant en als kiezer te 
verlaten. 

JW.L iUe 
Red. - Wat de aangehaalde feitelijk
heden in uw brief betreft: 

1 Er heeft te Brussel nooit pariteit 
bestaan. Het is, in het Kollege van de 
Agglomeratieraad, een schijnpariteit 
« zonder de voorzitter » . zes Vlamin
gen tegen zeven Franstaligen Bij die 
zes Vlamingen zijn er dan nog de 
FDF-duikboten. De VU kan dus niet 
helpen afschaffen wat nooit heeft 
bestaan. 

2. De faciliteiten worden niet uitge
breid. Wel is het zq dat in de randge
meenten thans de prijs betaald 

wordt voor het opgeven van de 
Vlaamse meerderheid bij de slechte 
grondwetsherziening van 1970. Wij 
betalen die prijs niet graag, maar we 
vinden dat het geheel van de voorde
len in het Gemeenschapspakt ruim
schoots opweegt tegen de onmis
kenbare nadelen. 

3. Precies op het vlak van de nieuwe 
staatsstrukturen hebben de Vlaam
se onderhandelaars het meest op
merkelijke resultaat geboekt door 
de gewestvorming-met-drie om te 
buigen naar een federale staat-met-
twee ! 

PENSIOEN 

De Franstaligen blijven steeds hun 
eisen stellen op Vlaamse bodem In
dien U onverzettelijk gebleven waart, 
zoals steeds het FDF, dan ware ook 
de CVP op onverzettelijkheid aange
wezen 

Tijdens de paneelgesprekken op tv 
hebt U de CVP verweten destijds met 
gebogen hoofd Hertoginnendal verla
ten te hebben Maar U, de Volksunie, 
heeft het Egmontpaleis verlaten met 
alleen met gebogen hoofd maar als 
verraders van de Vlamingen 

Wat U er aan overhoudt is een afge
schreven partij en een paar ministers 
die het binnen een paar jaren met een 
enorm pensiben kunnen aftrappen 

G d P, Kampenhout 

Red. — Het doet niet veel ter zake, 
maar de ministers hebben als dusda
nig geen pensioen... 

6rie/ van de 
redaktie 

i r u s s e l , 1 j u n i 1377 

Waarde lezer(es 

Ergens in dit nummer'-vi ndt U een 
historisch dokument : het gemeen
schapspakt dat op 24 mei 1977 door 
B partijvoorzitters werd onderte
kend. 

Het afdrukken van bladzijden lange 
dokumenten is geen Doeiende joer-
nalistieke bezigheid. Toch 
willen we U dit dokument niet 
onthouden. 
Deze^ tekst zal immers de komende 
maanden en jaren de kommunautai-
re politiek in ons land beheer
sen. 
Dit politiek akkoord vergt heel 
wat toelichting, en die krijgt 
U vanaf vandaag ongetwijfeld 
uitgebreid en regelmatig. 
Het gemeenschapspakt kan een 
grondslag voor een Vlaamse staat 
vorinen. We werden in de voorbije 
dagen bestookt met telefoontjes 
van lezers die over dit politiek 
akkoord verkeerd ingelicht 
waren, of die er zelfs helemaal 
geen weet van hadden. 
Neem de moeite om de tekst van 
het gemeenschapspakt te lezen : 
editoria1isten zullen het er 
nog jareTlang over hebben. 

WIJ X 2 JUNI 1977 
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Onze ministers 
en 
hun bevoegdheden 

De Volksunie bezet drie substantiële sektoren 
waarin geijverd kan worden voor, of gewaakt over, 
wezenlijke Vlaamse belangen. In de portefeuille-on
derhandelingen gaf de VU hieraan de voorkeur 
boven de zogenaamde « postjes—departementen : 
het algemeen Vlaams belang moet voorgaan! 
Het VU-pakket wordt daarenboven nog afgerond 
door het voorzitterschap van de kultuurraad, die bin
nen zeer afzienbare ti jd omgevormd zal worden tot 
Vlaamse gemeenschapsraad, d.w.z. het Vlaamse par
lement. 

Heictor de Bruyne 
— Buitenlandse handel : Hector de Bruyne, onze Ant
werpse senator, die een man met een ruime internatio
nale ervaring is, zal een departement beheren dat 
zeker op dit ogenblik van het allergrootste belang is 
voor het Vlaamse bedrijfsleven en de Vlaamse kleine 
en middelgrote ondernemingen, die in deze krisisperio-
de meer dan ooit alles te vermogen hebben van de 
export. 

Dit departement is een opening naar het Vlaamse 
bedrijfsleven. 

Rilc Van de Kerckhove 
— Wetenschapsbeleid : Dokter Rik Van de Kerckho
ve, onze Limburgse senator, krijgt een departement 
met een belangrijk budget, in een sektor waar tot nog 
toe altijd Vlaamse klachten zijn geweest. Het belang 
van Wetenschapsbeleid kan afgewogen worden aan 
het feit dat de eerste minister dit tot nog toe voor zich 
reserveerde Dit departement is een opening naar de 
Vlaamse akademische wereld. 
De titularis ervan heeft een kabinetsfunktie, wat wil 
zeggen dat senator Van de Kerckhove onze man 
wordt die In het kabinet mede waakt over het alge
meen regeringsbeleid. 

& ;4.t̂  

Vic Anciaux 
— Adjunkt kuituur: Dokter Vic Anciaux, krijgt als 
staatssekretans in VU-optiek een sleutelpositie. Hij is 
adjunkt voor heel Vlaanderen, Brussel Inbegrepen, 
voor de sociaal-kuiturele aangelegenheden. 
Hij is daarenboven toegevoegd aan de minister voor 
Brusselse aangelegenheden, voor wat betreft de socia
le sektor. 
Over zeer afzienbare tijd, wanneer de nieuwe struktu-
ren in voege treden, wordt hij Vlaams minister in de 
exekutieve van het Brussels gewest. Hij is onze waar
borg voor Brussel en de randgemeenten. Zijn funktie 
biedt tevens een opening naar de sociale sektor. 

Pozitieve aanloop, 
ondanics vaagheden en leemten 
Sociaal-
ekonomische 
politiek 
van de regering 

In een dokument van 22 bladzij
den worden in een soms niet erg 
duidelijke tekst de krachtlijnen 
van het toekomstige regeringsbe
leid op die gebieden uiteengezet. 
Evenals het Gemeenschapspakt 
werd het door de onderhande
laars in het Egmontpaleis goedge
keurd, waarna het is voorgelegd 
aan de bevoegde partij-instanties. 
Bij de Volksunie was dit de Partij
raad, die het zaterdag jl. vnjwel 
eenparig aanvaardde. 
Op verschillende plaatsen werd 
de ontwerp-tekst van formateur 
Tindemans op merkbare wijze 
veranderd na tussenkomst van 
de VU-onderhandeiaars. Dit Is 
o.m. het geval voor de tekst die 
betrekking heeft op de Europese 
aangelegenheden. «Hef uiteinde
lijk doel van onze Europese poli
tiek IS de federale strukturen tot 
stand te brengen, die de ontplooi-

Het is jammer dat in de voorbi je dagen weinig t i jd beschikbaar was 
om de elementen van het regeringsbeleid toe te lichten die betrek
king hebben op het sociaal-ekonomisch luik, de financiële en de bud
gettaire toestand, het onderwijs, de buitenlandse politiek, het ontwik
kelingsbeleid en de landsverdediging. In de volgende maanden en 
jaren zullen deze materies niet van ondergeschikt belang zijn. Bij de 
beoordeling van wat de nieuwe regering Tindemans al dan niet zal 
verwezenli jken, zullen ze zwaar doorwegen. 

ing van de volken, de gewesten 
en de personen in de hand wer
ken», leest men in de inleiding 
van het betreffende hoofdstuk. 
De regeling van de kiesomschrij
vingen voor de toekomstige ver
kiezing van een Europees parle
ment draagt eveneens de stem
pel van nadrukkelijke VU-tussen-
komsten. 

De plaats ontbreekt voor een ana
lyse van de lange teksten. In alge
mene zin dient gezegd dat het 
sociaal-ekonomische gedeelte 
het sterkst de nadruk legt op de 
strijd tegen de werkloosheid, en 
dat hierbij — o.m. inzake werk
verschaffing — nieuwe metodes 
zullen worden aangewend. Of ze 
doeltreffend zullen zijn, moet de 
toekomst uitwijzen. Alle deelne
mers aan de Egmont-bespre-
kingen zijn tot het besef gekomen 
dat er in de volgende jaren een 

geregeld toenemende werkloos
heid dient verwacht. In Vlaande
ren zal tot in de tachtiger jaren 
het jaarlijkse aanbod van nieuwe 
werkkrachten op de arbeids
markt de schepping van nieuwe 

tewerkstellingsmogelijkheden 
noodzakelijk maken. Zowel het 
privé-bedrijfsleven als de over-
heidssektor zal hierbij dienen inge
schakeld. 

Een merkbare zorg voor de rol 
van de kleine en grote onderne
mingen IS op verschillende plaat
sen van het basisdokument tot 
uiting gekomen, vaak in de zin 
waann de Volksunie het verde
digd had. Daartegenover staat 
dat de passus in verband met de 
landbouw uitermate vaag is, en 
met in verhouding tot het sociale 
belang van de getroffen bevol
kingsgroep. 

Tas tbare sociale~ 
ve rbe te r i ngen 
Het sociale gedeelte van de tekst 
is van ongelijke betekenis. Het 
optrekken van alle sociale uitke
ringen, derwijze dat ze niet bene
den een minimaal peil blijven, is 
een van de stellingen van het 
dokument, evenals het plafonne
ren van die uitkenngen naar bo
ven toe. Voor de gepensioneer
den is een bijkomende forfaitaire 
vergoeding voorzien die per etap
pes jaarlijks 12.000 fr. voor een 
gezin, en 9.600 fr. voor een alleen
staande moet bereiken. Als richt
snoer zal een bestaansminimum 
van 180 000 fr , respekt 
140.000 fr. per jaar gelden. Voor 
de zelfstandigen wordt een nieu
we sociale programmatic nage
streefd, alsmede een progressie
ve harmonisatie van hun sociaal 
regiem. 
Zo zouden we kunnen doorgaan 
met een aantal positieve inzich
ten, o.m. inzake gezondheids- en 
gezinsbeleid. 

H e r v o r m i n g N I M 

Op het eigenlijke ekonomische 
vlak zijn verscheidene initiatieven 
te signaleren o.m. inzake de ver
scherpte kontrole op het bankwe
zen, hoofdzakelijk door een veran
dering van het statuut van de 

bankrevisoren en door de aanwe
zigheid van een regeringsver
tegenwoordiger in de raad van 
beheer van de vier grootste ban
ken. 
De Nationale Investeringsmaat
schappij, zal meer handelingsmo
gelijkheden krijgen in haar taak 
van overheidsholding. Het investe-
Vingskomitee, dat in het statuut in
gebouwd was, zal worden afge
schaft 
Er zijn elementen in de tekst die 
wijzen op een voortgezette po
ging om het statuut van de onder
nemingen ook intern-sociaal be
ter te doen beantwoorden aan de 
eisen inzake medezeggenschap. 
In de energiesektor worden wets
ontwerpen in het vooruitzicht ge
steld die gedeeltelijk tegemoetko
men aan standpunten van de 
Volksunie, o.m. inzake kernener
gie. 
Hierin zit nog niet de blauwdruk 
van de Vlaamse gemeenschap 
zoals wij ze ook sociaal-ekono
misch willen zien tot stand ko
men. Maar ondanks de benarde 
budgettaire toestand, en de daar
door beperkte bewegingsvrij
heid, werd een dokument tot 
stand gebracht dat openingen 
biedt in de richting waarin de 
Volksunie zich wil bewegen. 

Senator Hektor de Bruyne 
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En bovendien 

...is de ekonomische aktiviteit in ons 
land opnieuw in een verwarde faze 
getreden. 
...is er grote kans dat de Zeebrugge-
Dover verbindingen spoedig in het 
water vallen. Arbeiders en bedien
den hebben een stakingsaanzeg in
gediend, omdat de uitbetalin g van 
de lonen volgens de kollektieve 
arbeidsovereenkomst door de 
NMBS-direktie geweigerd wordt. 

...spreekt de Vlaamse patroonsorga-
nizatie, het VEV, zich uit voor mede
zeggenschap van de werknemers in 
het beheer van de ondernemingen, 
gesteund op een soepele werking 
tussen kapitaal, arbeid en leiding. 
...worden in Schaarbeek en elders in 
de Brusselse agglomeratie de bloe
metjes buitengezet: « Fleurir Bruxel-
les » is de drijfveer. We hebben nog 
niet de tijd gehad om na te gaan of 
er lelies bij zijn... 

...annonce op de voorpagina van 
< Le Soir>: De Vlaminck, boutique, 
Bruxelles. 

...houdt een interministeriële kom
missie zich bezig met de levenskan
sen van een toren die de tand des 
tijds slechts moeizaam trotseert, in 
Italië, en wel de toren van Pisa. 

...heeft ook een andere historische 
kolos last van vermoeidheid: Big 
Ben in Londen liet het vorige week 
twee uur afweten. 
...werd nu reeds uitgerekend dat 's 
lands begroting volgend jaar de 
1.000 miljard kan benaderen. 

...vindt . L'Echo de la Bourse» dat 
de Brusselaars na het Egmont-be-
raad dik benadeeld worden, omdat 
zij slechts 9,36 t.h. van de geregiona-
lizeerde kredieten in de wacht sle
pen. 
...is het indexcijfer in de maand mei 
met 1,21 punt gestegen, en bedraagt 
het nu 121,66 punten. Laat het index
cijfer, in tegenstelling tot Big Ben, 
het nooit afweten. 

...viel een sneltrein van Oostende 
naar Keulen iets vóór het Brussels 
zuidstation stil. 

...vertelde een grapjas dat er kapers 
op de sporen waren. 
...brak er in sommige kompartimen-
ten paniek uit, en had de treinwach-
ter heel wat om handen om de trein
reizigers tot bedaren te brengen, en 
hen te overtuigen dat er slechts een 
wissel defekt was. 
...heeft de man-in-de-straat uit het 
Egmont-beraad vooral goed ont
houden dat de nieuwe regering be
loofd heeft geen nieuwe belastingen 
te heffen. 

...heeft de FDF-afdeling van Tervu-
ren zich ontgoocheld en mwtevre-
den verklaard «omdat het Egmont-
akkoord de franstaligen van Tervu-
ren.voor goed prijsgeeft aan een 
Vlaams bestuur.» 

v^ ,...i8 mei in feite een trieste maand: 
•-«̂  .'elk verlengd weekend worden onze 

autowegen steevast omgedoopt in 
autokerkhoven. 

•"•''. ...hebben zowel de NMBS als over-
." '^'^heidsinstanties onomwonden toege

geven idat er bij ons geen « beleids
centrum > is voor krisissituaties, zo
als kapingen, en dat er ook niet aan 
gedacht wórdt dergelijke voorzor-

: , -Vgen te nemen. 

' ...hebben bij de jongste Brusselse 
hotelbrand farhilieleden urenlang vol 
spanning, en overgelaten aan hum 
lot, de evolutiié van de katastrofe 
moeten aanschouwen. 
...mogen de Zwitsers zich voortaan 
alleen nog In de zon-laten bruinen. 

...werddn pilleQ-0m-te-bru1nen uit de 
handel genomen. 

En bovendien 

VU-PARTIJRAAD 

.. .alleszins een merkwaardig man. Reeds iemand van formaat 
toen hij, aan de vooravond van de oorlog, nog een twintiger 
was. Onder de oorlog In de kollaboratie, als een duidelijk intel-
lektueel vertegenwoordiger van de «Wille zur Macht». Tus
sen de klaagmuurflaminganten de witte raaf. Gevormd in de 
school van de konservatieve revolutie, vanop zijn marmeren 
klip een koel én tegelijk geëngageerd toeschouwer van een 
wereld die hem slechts zelden ligt. Na de bevrijding een Ame-'" 
rikaanse loopbaan: via het stempelbureel naar de top van 
het zakenleven. 

De asse van Claes 
Een bliksemcarrière ook in de politiek.- Senator van de Volks
unie voor Brussel sinds 1968, na een uiterst korte aanlooppe
riode als lid. Op verzoek van de partij, uiteraard. Maar zonder 
de harteklop te hebben gevoeld van de Volksunie in de vijf
tiger en vroege zestiger jaren. Zonder door al de vezels ver
groeid te zijn met deze beperkte en vaak disparate groep 
van cleine luyden, wier dag- en nachtwerk de uitbouw van 
een Vlaams-nationale partij gold. Gekomen op een ogenblik 
dat de macht van een half miljoen reeds gevormd was. En dat 
de vraag zich stelde naar het rationeel gebruik van' die macht. 
Gebiologeerd door de onmacht van de oppositie. Duizend
maal heeft Lode Claes, met de briljante ontledingsstijl die 
hem eigen is, een streng vonnis geveld over de onverant
woorde politiek die — volgens hem — erin bestond, een half 
miljoen geestelijk en sociaal beweegbare Vlamingen rond te 
jagen in een vaste omloopbaan, ver van de macht. Cavalier 
seul. Vrije tribune in de « Soir » of de « Pourquoi Pas ? », met 
standpunten die soms mijlen ver van de partijstandpunten 
lagen. Onderhandelaar op eigen houtje, met Moreau én met 
de prijs die hem — en hem alleen — billijk leek. Ter verant
woording geroepen ettelijke keren, maar steeds weer ontvan
gen op respekt voor zijn eenzame overtuiging en op waarde
ring voor zijn « Zivilcourage », gelijk dat in het Keizerlijke Duits
land zou hebben geheten. 
Elitair. Met stijl. Op zichzelf een eigenschap: half Pruisisch, 
half Angelsaksisch. Te elitair waarschijnlijk voor een partij. 
Quod licet Jovi, non licet bov i ; aan Lode Claes moet méér 
toegelaten zijn dan aan de meest verdienstelijke der plebe
jers. Niet bewust niet spekulatief en zeker niet oneerlijk. 
Maar vanuit een vanzelfsprekend meerwaardigheidsgevoel. 
Hij zal, wat ons betreft, een tegenstrever worden en géén vij
and. Toch moeten we hem een somber afscheidswoord mee
geven. Een nieuwe eigen partij, centrum-si en centrum-la, alle
maal goed en wel. Maar als het ónze zaak zou geweest zi jn: 
we waren begonnen, zo denken we toch, met eerst de zetel 
te ruimen die we met zó weinig inspanning hebben mogen 
bezetten. W e zouden onze partij gesticht hebben zoals 
levenskrachtige, échte, toekomstrijke partijen moéten ge
sticht worden : zonder eigen mandaat, zelf aan de basis, gfelij-
ke tussen de verontwaardigde gelijken. 
W e zien hem ongaarne gaan. Ergens echter stond het in de 
sterren geschreven: hij vervreemdde al langer dan vandaag. 
Maar wat ons betreft: op onze borst klopt ditmaal niet de 
asse van Claes. Hij moet ze maar over zijn eigen hoofd strooi
en. 

De partijraad van de Volksunie 
heeft er verleden zaterdag ne
gen uur over gezet alvorens het 
tot de definit ieve stemming over 
het gemeenschapspakt kwam. 
Men kent de uitslag van deze 
s temming: 62 voor en 31 tegen, 
hetzij een 2/3-meerderheid daar 
waar een gewone meerderheid 
statutair volstond. De partijraad 
heeft in het verleden reeds va
ker woelige maratonzittingen 
meegemaakt In 1964-1965, de 
t i jd van de Vlaamse Demokraten 
en de afscheuring van Daniel 
Deconinck, ging het er vaak zeer 
hard aan toe. Scherpe persoonli j
ke tegenstell ingen zorgden 
meestal voor een ontaarding 
van het peil der besprekingen. 
Hoewel de vergadering van vor i 
ge zaterdag well icht de langste 
was uit de geschiedenis van de 
partijraad, stak ze fel en gunstig 
af bij vroegere woelige debatten. 
Voor- en tegenstanders van het 
gemeenschapspakt zegden 
soms diep bewogen maar alti jd 
kalm en op peil huh mening. De 
hele vergadering speelde zich af 
in het besef dat er méér op het 
spel stond dan de eigen mening. 

DIEPE I N D R U K 

Enkele tussenkomsten maakten 
een diepe indruk op alle aanwezi
gen, ook ais ze de erin vertolkte 
standpunten niet konden delen. 
Bij de tegenstanders van het 
gemeenschapspakt waren het 
o.m. Bob Maes en Johan Laere-
mans. Als voorstander van het 
akkoord hield Frans Van der 
Eist een van de beste tussen
komsten uit zijn polit ieke loop
baan. Een groot deel van de 
negen uur lange besprekingen 
was gewijd aan een grondig 
onderzoek van het gemeen
schapspakt, dat in al zijn as-
pekten werd doorgel icht 
Hoewel heel wat aanwezigen ver
scheurd werden in hun eigen 
opvatt ing en het uiteindelijk 
standpunt van de meerderheid, 
was dit géén parti jraad van de 
verscheurdheid, maar wel van 
het ernstig en gewetensvol afwe
gen. 

raad verzameld aan het parti jse-
kretariaat Jef Eibers zong er 
een protestl ied tegen de VU. 
Sommige leden van de parti j
raad werden nogal luidruchtig 
begeleid. En allemaal werden ze 
uiteraard uitgenodigd om neen 
te stemmen. 

Sommige manifestanten bleven 
ter plaatse tot wanneer de verga
dering van de partijraad beëin
digd was. De lange wachtt i jd 
werd gevuld met diskussies tus
sen voor- en tegenstanders van 
het gemeenschapspakt Daarbij 
kon men af en toe een tegenstan
der verbaasd horen vastste l len: 
« ah, dat zit zó ineen ». 

Bij het einde van de vergadering 
van de partijraad werd het weer 
iets woeliger. Een tiental mani
festanten waren ter plaatse ge
bleven en gooiden met geld — 
symbool van de « zilverlingen » 
— naar ieder buitenkomend par-
ti jraadslid. Er waren heel wat 
«koperl ingen» bij. En tussen 
twee gooibeurten werden de 
muntstukken door de betogers 
zorgvuldig terug opgeraapt om 
opnieuw gebruikt te kunnen wor
den. 

Want ook in de hitte van de 
stri jd bli jven we een spaarzaam 
volk. 

PROTEST 

Enkele tientallen manifestanten 
hadden zich reeds voor de parti j-

Lode Claes verleden zaterdag op weg naar de Vü-Partijraad... voor de laatste maal. Deze man die, zo 
hopen we, een tegenstrever maar geen vijand wordt, verlaat de partij nadat hij herhaaldelijk met haar in 
onmin was geraakt over standpunten en onderhandelingen die hij — met de zelfstandigheid en eigengereid

heid die hem kenmerken — op eigen houtje innam en voerde. 

LIEVER V E R K A V E L E N ? 

Bij sommige tegenstanders van 
het gemeenschapspakt hoort 
men vandaag wel eens het argu
ment «dat men dan toch liever 
enkele hektaren afgestaan had 
in plaats van dat Inskriptie-
recht». . . , . i , 

Men kan 'z ich voorstel len, hoe 
waarschijnl i jk dezelfde tegen
standers zouden tekeer gegaan 
zijn indien de Vlaamse onderhan
delaars zouden ingestemd heb
ben met gebiedsafstand. 

Precies omdat « geen gebiedsaf
stand » ongeveer de meest una
nieme en de krachtigste eis was 
van de hele Vlaamse Bewegii ig 
werd van Vlaamse kant geëist 
dat de begrenzing van Brussel 
onherroepeli jk grondwettel i jk 
zou geregeld worden. Zo is het 
gekomen tot de regeling voor de 
randgemeenten en bet inskriptie-
r e c h t . 

Waarbi j men moet bedenken dal 
zovvel in de randgemeenten als 
daar waar het Inskriptierecht zal 
gelden, de üifstuitende bevoegd
heid voor b.v. het bodembeleid 
zal berusten bij het Vlaamse 
Gewest, dat iedere maatregel 
kan treffen om grondspekulatie, 
verkaveling en dus massale in
wijking van Franstaligen te belet
ten. 

Afgestane grond zou onherroe
pelijk verloren en gekolonizeerd 
zijn geweest 
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Het oordeel 
van 
een franstalige 
Dat het oordeel van journalisten vaak een lichtzinnig oordeel is, heb
ben we kunnen merken aan de vri j negatieve wijze waarop het 
gemeenschapspakt door de Vlaamse pers werd onthaald, indien dit 
negatief oordeel van meet af aan gesteund zou geweest zijn op fei
tenkennis, dan ware er niet veel tegen in te brengen. De jongens van 
de dagbladpers echter, die uit de aard der zaak iedere dag hun kopij 
moeten plegen, zijn het pakt te lijf gegaan vooraleer ze er de inhoud 
van kenden... Dat heeft al dadelijk het latere klimaat bepaald. 
Het is daarom niet slecht, even een ander geluid te laten horen. In La 
Derniére Heure schreef Henri Van Nieuwenhuyse volgend merkwaar
dig artikel. 

« Er moet nochtans herhaald wor
den dat de Vlaamse onderhande
laars niets hebben toegegeven 
op het wezenlijke Ze wilden een 
federalisme met twee, ze hebben 
het bekomen. Brussel — laten we 
het erkennen — zal met het vol
waardig gewest zijn dat de frans-
taligen altijd hebben geëist Het 
zal met — zoals de «Gazet van 
Antwerpen » zeer juist heeft ge
zegd — een volwaardig gewest 
zijn, een gewest in het volle bezit 
van zijn natuurlijke expansie
kracht « Het IS een gewest, indien 
men wil, maar een heel bijzonder 
gewest», hielden de Vlamingen 
vol «Het IS een stadsgewest». 
Deze stelling, die reeds werd bij
getreden door talrijke Walen ge
lijk Perm en misschien Outers, is 
uiteindelijk aanvaard. Vlaamsta-
ligen en Franstaligen zullen te 
Brussel behoorlijk gescheiden 
worden en wel zodanig dat de 
tweeden, die de meerderheid vor
men, geen enkele administratieve 
greep meer zullen hebben op de 
eersten De krachtige zuignap 
van de persoonsgebonden mate
ries zal iedere macht ontnemen 
aan de Brusselse gemeentebestu
ren en aan de Brusselse agglome-
ratieraad over de Vlamingen van 
de hoofdstad. Zoals de reeds 
geciteerde «Gazet van Antwer
pen » het zegde • « Hun arrogante 
verfransingspolitiek zal een einde 

nemen». De Vlaamse gemeen
schap zal trouwens jaloers over 
de kulturele gaafheid van haar kin
deren waken, bij middel van de 
gemeenschapskommissies Eigen
aardig autonoom gewest, in wer
kelijkheid! Laat ons daaraan toe
voegen dat de Brusselse Gewest
raad zal opgesplitst worden in 
twee taalgroepen, dat de Vlaam
se minderheid er over een veto
recht zal beschikken en dat de 
Vlaamse schepenen met spaar
zaam zullen zijn met hun interven-
tierecht Wil men een voorspel
ling '^ In de komende jaren zal de 
Vlaamse taal zich veel sneller ont
wikkelen te Brussel dan dat het 
Frans zich zal ontwikkelen in de 
omgeving van Brussel, ondanks 
de onrust waarvan de meeste 
onzer Vlaamse kon fraters blijk ge
ven wanneer ze gewag maken 
van de toegevingen die aan de 
franstaligen werden gedaan » 
Men kan de heer Henri Van Nieu
wenhuyse niet de verdienste ont
zeggen, dat hij het Gemeen
schapspakt blijkbaar zeer goed 
gelezen en nog beter begrepen 
heeft Het citaat dat wij hierboven 
afdrukken, is een voortreffelijk en 
natuurgetrouw portret van het 
Brussel van morgen. Dergelijk lu-
cied proza hadden we graag uit 
de pen van de een of andere der 
grote Vlaamse kommentatoren 
gelezen... 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN 

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

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

AFLOSSING — Uitsluitend door terugkoop 

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

UITGIFTEPRIJS. - 99,75 % 

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

INSCHRIJViNG 

van woensdag 25 mei tot vrijdag 10 
juni 1977 

Aan de inschrijving kan voor iaatstvermelde datum een einde wor
den gesteld 

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

De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving 

Brussel, 13 mei 1977 De Minister van Financien, 
W DE CLERCQ 

Volksunie-Info 
Er heerst heel wat verwarring over de juiste betel^enis van het 
Gemeenschapspakt. VU-info houdt zich graag ter beschikking 
o m : 

* U via het telefoonnummer 02/219.49.30 alle gewenste toelich
ting te bezorgen ; 

* U persoonlijk te woord te staan op het adres VU-info, Barrika-
denplein 12, Brussel 1000; 

^ U een deskundige ter beschikking te stellen voor toelichting 
en uitleg op uw vergaderingen. 

Vooral door gebrek aan een exacte kennis van de woi kelijke inhoud van het Gemeenschapspakt is het trau
ma van veel Vlaamse Brusselaars en Brabanders nog versterkt de jongste dagen. Vic Anciaux, die én het 
dossier én de toestand in en rond Brussel kent als niemand anders, brengt niet alleen de intellektuele moed 
op om het Gemeenschapspakt te verdedigen. hij heeft ook de fysieke moed om (zoals hier in St-Genesius-

Rode) tegenstrevers van het akkoord te woord te staan. 

P W 

Niets en niemand zo radikaal 
tegen het Gemeenschapspakt 
als de P W . Well icht omdat de 
druiven te groen zijn ? 

Het PVV-protest is een monu
ment van schijnheil igheid. Men 
moet zich één enkel ogenblik 
voorstel len dat, in plaats van de 
VU, de P W aan de onderhande
lingen zou deelgenomen heb
ben ! Met als prominente onder
handelaars de Sprockeelsen en 
de overige franskil jons uit Vlaan
deren, die in de PVV hun laatste 
toevlucht hebben gevonden. 

PACIFIKATIE? 

Als er één ding in het Gemeen
schapspakt is waaraan ook wij 
hartsgrondig twijfelen, dan is 
het aan de pacifikatie. We gelo
ven niet, dat dit land morgen een 
land van peis en vree zal worden. 

We geloven wél, dat de hele 
energie van de Vlaamse Bewe
ging nodig zal zijn om uit het 
pakt te halen wat er in z i t Maar 
we geloven ook dat de Vlaamse 
Beweging, dank zij de Vlaamse 
Staat, beter in staat is dan ooit 
te voren om de stri jd te voeren 
en te winnen. 

Dit is geen eindpunt, dit is een 
nieuwe start. Maar voor deze 

nieuwe start is Vlaanderen, ook 
in en rond Brussel, beter uitge
rust dan ooit te voren. 

Het Gemeenschapspakt zal van 
de FDF-wolven geen lammeren 
maken. Maar het geeft ons wel 
de mogeli jkheid, om de FDF-wol
ven aan de ketting te leggen. 

GRENDELGRONDWET 

De prijs die we vandaag betalen 
voor het Gemeenschapspakt 
wordt ons opgelegd omdat, bij 
de slechte grondwetsherziening 
van 1970, de Vlaamse meerder
heid verkwanseld werd. Het is 
trouwens niet overbodig, even 
te herinneren aan alles wat toen, 
in ruil voor een rotte grondwets
herziening, betaald werd : de pa
riteit, de alarmbel, de dubbele 
meerderheid, de vri jheid van het 
gezinshoofd. 

En het is ook niet overbodig, er 
aan te herinneren dat in de stri jd 
tegen de grendelgrondwet heel 
wat kultuurverenigingen verstek 
lieten gaan en de Volksunie de 
stri jd alleen lieten voeren. 

Deze FDF-ers «extra muros» 
worden door de Brusselaars en 
de echte federalisten (want die 
zijn er, ook in het FDF) soms 
smalend < nos Palestiniens» ge
noemd. 

« Nos Palestiniens » schijnen, be
ter dan veel Vlamingen, te besef
fen wat de grondwetteli jke afba
kening betekent en wat voor fop
speen het inskriptierecht in feite 
is. 

FDF-KONGRES 

Het is typisch dat op het FDF-
Kongres het verzet tegeji het 
Gemeenschapspakt vooral 
kwam uit de rangen van de FDF-
ers uit de randgemeenten. 

2 JUNI 1977 
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KOMMenW^R 

Zo wordt aan voorlichting gedaan 
Te Brussel wordt onderstaande kaart ter ondertekening voorgelegd aan de Brusselse Vlamingen. Een 
paar honderden van deze kaarten werden naar ons Partijsekretariaat gestuurd. 

ALS BRUSSELSE VLAMING GA IK N I E T A K K O O R D 
MET HET REGERINGSVOORSTEL-BRUSSEL 
OMDAT voor h e t N e d e r l a n d s t a l i g onderwi js geen enke le waarborg wordt gegeven. 
OMDAT de bevoegdheid noch de f i n a n c i ë l e middelen van de N.C.C, gewaarborgd z i j n . 
OMDAT op he t gemeente l i jk v l ak aan de B r u s s e l s e Vlamingen voor p e r s o n a l i s e e r b a r e 
ma te r i e s geen b e s l i s s i n g s m a c h t wordt toegekend. 
OMDAT in he t u i tvoe rend orgaan van de Gewestraad de Vlamingen in een minderhe ids 
p o s i t i e worden geduwd. 
OMDAT de Brusse l se Vlamingen geen ve rzekerde minimum ver tegenwoord ig ing hebben 
in he t Na t iona le Par lement . 
OMDAT wij a l s wisselmunt d ienen om de f r a n s t a l i g e n in de p e r i f e r i e u i t g e b r e i d e 
voor rech ten t e bezorgen . 

We hebben alle respekt voor de 
goede bedoelingen van de onder
tekenaars De opstellers van de 
protestkaart hebben zich echter 
schromelijk vergist En eigenlijk 
nemen ze de ondertekenaars dus 
— gewild of ongewild — in het 
ootje Over de op de kaart aange
haalde punten kan het volgende 
gezegd worden 

— BIJ Koninklijk Besluit van 

Handtekening 

5 mei 1971 werden de gunst-
normen voor het Neder
lands onderwijs te Brussel 
vastgelegd, ze waren echter 
beperkt tot een periode van 
zes jaar en lopen thans ten 
einde Het Gemeenschaps-
pakt voorziet dezelfde nor
men, echter zonder enige tijds-
beperKing, bevestigd bij wet 
zodat ze zonder instemming 

van de Vlaamse meerderheid 
met meer kunnen afgeschaft 
of gewijzigd worden 

De werkingsmogelijkheden 
van de NCC worden uitge
breid tot gans de socio-kultu-
rele sektor en de sektor van 
de persoonsgebonden mate
ries Aan de NCC kunnen 
door de Vlaamse Gemeen
schapsraad bijkomende ta

ken worden toevertrouwd De 
NCC zal werken onder toe
zicht van deze Gemeen
schapsraad De werking, de in
richting en de financiële mid
delen worden bij wet vastge
steld 
Het was een eis van de ganse 
Vlaamse gemeenschap en 
van het Vlaams Overlegcen-
trum, dat de persoonsgebon
den materies aan de invloed
sfeer van de Brusselse franko-
fone gemeentebestuurders 
zouden worden onttrokken 
Welnu, de Vlaamse Gemeen
schapsraad (dat IS het 
Vlaams parlemenO zal terza
ke bevoegd zijn We menen 
terecht dat de Vlaamse Ge
meenschapsraad méér waar
borgen biedt dan de door 
Franstaligen overheerste ge
meentebesturen 
De samenwerking tussen de 
Brusselse Vlamingen en de 
gemeentebesturen zal lopen 
over de gemeenschapskom
missies, die beroepsrecht heb
ben bij de exekutieve van de 
Brusselse Gewestraad In die 
exekutieve zitten Vlamingen 
met vetorecht' 
In de exekutieve van de Brus
selse Gewestraad zijn de Vla
mingen inderdaad een minder
heid, maar met vetorecht De

ze regeling biedt waarborgen, 
daar waar de vroegere zgn 
pariteitsregeling geen enkele 
waarborg bood het is thans 
immers geen pariteit, maar 
een « pariteit zonder de voor
zitter», wat wil zeggen een 
Vlaamse minderheid met 7 te
gen 6 in het huidig Kollege 
van de Agglomeratieraad 

— De losmaking van het kiesar
rondissement Brussel van Hal-
le-Vilvoorde — een eis van 
gans de Vlaamse Beweging 
— zal inderdaad belemme
rend werken op het aantal 
Vlaamse Brusselaars in het 
Nationale Parlement De lijst-
verbinding van Vlaamse lijs
ten te Brussel met verwante 
lijsten in Vlaams-Brabant zal 
moeten geregeld worden bij 
wet, om daaraan te verhel
pen De VU zal zich hiervoor 
in de regering inzetten 

— Het « wisselmunt «-argument 
IS een appreciatie en geen 
zakelijke vaststelling 

Wanneer men de Vlaamse Brus
selaars zo slecht informeert als 
op deze kaart het geval is, dan 
kunnen de hevige reakties tegen 
het Gemeenschapspakt inder
daad niemand verbazen Bewust 
of onbewust"? In ieder geval on
verantwoord • 

„Nu kunnen wij Vlaamse staat uitbouwen I I 

HUGO 
SCHILTZ 
TOT 
V V B 
In antwoord op het 
VVB-standpunt, dat 
door de pers omstandig 
werd bekendgemaakt, 
richtte partijvoorzitter 
Hugo Schiltz aan het 
Algemeen Sekretariaat 
van de W B verleden 
woensdag 
onderstaande brief. 

Geachte Heren, 
Met aandacht heb ik de standpuntverklanng van het politiek 
bureau bestudeerd en ik dank U voor de toezending ervan 
Met genoegen stip ik aan dat U wel de aandacht vestigt op 
de lijst positieve verwezenlijkingen die konden geboekt wor
den In tal van publikaties, organizaties en milieus schijnt men 
hiervoor immers plots geen belangstelling meer te hebben 
Dat voor de verwezenlijking van deze evidente Vlaamse 
eisen geen prijs hoeft betaald te worden is helaas een zuiver 
morele beschouwing Zeker sedert het invoeren van de 
«grendelgrondwet- kan in ons land geen enkele belangrijke 
wet op nationaal vlak meer goedgekeurd worden zonder het 
akkoord van de meerderheid der Franstaligen Mijn vrienden 
en ikzelf hebben hiervoor voldoende gewaarschuwd voor het 
te laat was Wij stonden toen helaas alleen Nu moet men 
ofwel een aanvaardbaar vergelijk van de Franstaligen afdwin
gen ofwel revolutie maken, met als onvermijdelijk gevolg het 
definitief verlies van Brussel 

Dat de voorgestelde strukturen niet geheel beantwoorden 
aan de schets van het Overlegcentrum zal U in deze omstan
digheden, denk ik, nauwelijks verbazen en overigens was met 
iedereen van Vlaamse zijde bereid even ver te gaan 

Dat de voordelen van het grondwettelijk vastleggen van de 
grens van Brussel in grote mate teniet zouden gedaan wor
den, durf ik ten zeerste betwijfelen Indien een Vlaamse rege
ring, die inzake ruimtelijke ordening, huisvesting en grondbe
leid eksklusief bevoegd is tot aan de grenzen van de 19 
gemeenten en die inzake kulturele en persoonsgeboden aan
gelegenheden in en buiten Brussel de politiek kan voeren die 
de Vlamingen zelf wensen, niet bij machte is een minderheid 
binnen haar grenzen in toom te houden, dan zal dit nooit 
mogelijk zijn Deze minderheid 's weliswaar beschermd maar 
dit kan m i met opwegen tegen een doelmatig gehanteerde 
staatsmacht 

In onze humanistische federale visie moet trouwens het 
bestaan van beperkte minderheden binnen het eigen autono
me grondgebied mogelijk zijn 

Wanneer men er rekening mee houdt dat de alternatieve 
oplossing de definitieve overheveling zou betekend hebben 
van de meest verfranste delen van de faciliteitengemeenten 
(waardoor deze definitief voor Vlaanderen zouden verloren 
gegaan zijn) denk ik, dat wij de beste formule gekozen heb
ben U zou zich trouwens ongetwijfeld scherp tegen gebieds
afstand uitgesproken hebben Bovendien hebben wij voor de 
eerste maal aan de Vlamingen in Brussel zulke uitgebreide 
reeks institutionele mogelijkheden gegeven die hen zullen toe
laten Ie) de Franstaligen te dwingen rekening met hen te 
houden, op gevaar het hoofdstedelijk gebied vrijwel onbe
stuurbaar te maken, 2e) een eigen politiek te voeren in de 
zeer ruime sektor van de kulturele en persoonsgebonden 
aangelegenheden, ook op gemeentelijk vlak 

Wat dit laatste betreft vestig ik immers uw aandacht op vol
gende elementen 
1e) Een Vlaamse kultuurminister is ambtshalve lid van het 
Brussels gewestelijk bestuur, 
2e) Met de kredieten, hem ter beschikking gesteld door de 
Vlaamse gemeenschapsraad, voert hij via de Brusselse 
gemeenschapskommissie als inrichtende macht de politiek, 
gewenst door de Vlaamse gemeenschap, 
3e) Deze politiek kan hij doortrekken tot op gemeentelijk vlak 
via de gemeentelijke gemeenschapskommissies Hiervoor zal 
men met moeten wachten tot de volgende gemeenteraads
verkiezingen I 
Wat het onderwijs betreft kent U de toestand beter dan wie 
ook Dit IS met het gevolg van de gemeenschapsproblemen 
maar van de aarzelingen van de Vlaamse socialisten om het 
schoolpakt te federalizeren Wel kan ik U mededelen dat hier
over op termijn met hen zal kunnen gepraat worden, nadat 
de federalizenng zal zijn doorgevoerd en het bewijs geleverd 
dat in het autonome Vlaanderen geen levensbeschouwelijke 
onverdraagzaamheid aan bod komt 
Het geheel van het akkoord bevat tenslotte dergelijke inge
bouwde zelfwerkende waarborgen, dat alleen een politieke 
wisselmeerderheid die over alle bijzondere meerderheden 
zou beschikken bij machte zou zijn de grondwetsherziening 
te beletten Dergelijke meerderheid kan altijd alles, maar dit 
zou het land in de chaos storten 
Het stelsel van de dotaties is op kultureel gebied met te ver
mijden, zolang de sub-nationaliteit met wordt ingevoerd, wat 
vooralsnog door de Vlamingen te Brussel zelf met gewenst 
wordt IK moge evenwel doen opmerken dat deze dotaties 
automatisch en forfaitair zijn (onttrokken aan de budgettaire 
politiek op nationaal vlak), en dat op dit gebied een voordelige 
verdeelsleutel werd bekomen 
Tenslotte wil ik nog vermelden dat 
1) de havenverdragen gedeblokkeerd worden, 
2) de regering zal trachten de sociale en humane naweeën 

van de repressie op te ruimen 
Rekening houdend met de politieke kontekst waarin moet 
gewerkt worden in België meen ik, dat de Vlaamse onderhan
delaars een maksimaal resultaat hebben weten te behalen en 
de beperkte prijs die hiervoor moet betaald worden meer 
dan verantwoord is 
Dit neemt met weg dat waakzaam zal moeten toegezien wor
den op de uitvoering, de timing enz en dat voor de Vlaamse 
Beweging de grote taak is weggelegd de Vlaamse Staat 
waarvan de grondvesten thans worden gelegd, verder uit te 
bouwen tot het tehuis voor de hele Vlaamse gemeenschap 
Als voorzitter van de Volksunie zal ik deze opbouw van nabij 
trachten te t>egeleiden, waarbij ik hoop te kunnen rekenen op 
de positieve suggesties, kntiek en aanmoediging van al diege
nen die aan deze Vlaamse opbouw willen medewerken 

Met bijzondere hoogachting, 
Hugo Schiltz, voorzitter 
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denk na! 

wmht niet tot u 60 bent 
om uw "grote vakantie" 
voor te bereiden. 
Uw «grote vakantie», die u zeker verdient na een mooie 
berc^psloopbaan, mag geen tegenvaller worden omdat u 
het onontbeerlijke supplement moet missen. 
Als u tijdig het nodige doet, kunt u er een héérlijke tijd 
van maken. 

denk,vandaag reeds, aan de mooiste 
grote vakantie van uw leven.Vraag 
inlichtingen bif uw NMKN-adviseur. 
Uw N.M.K.N.-adviseur kent alle spaarmogelijkheden: hij 
rekent niet alleen de opbrengst voor u uit maar vertelt 
u ook welke voor u de beste spaarformule is. 

ZO kan uw NMKN-adviseur u,bijvoor-
beeld, uitleggen hoe u op de voordeligste 
manier aan een supplementair pensioen 
komt van ongeveer 100.000 F per jaar. 

U zal verrast opkijken als u verneemt hoe gemakkelijk 
het is. 

bij de NMKN vindt u de mooiste 
spaarmogelijkheden, en de"bank-
servi<e"die u verlangiEn altijd 
onder Staatswaarborg. 

KREDIETA^D N U V E R H E I D 

verstandig sparen 
Waterloolaan 16-1000 Brussel - 02/5136280 

lü»^ 
AL-AL keukeninrichtingen 

Jan Claes 
Bondgenotenlaan 163 

Leuven Tel 016/234794 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33.2000 Antwerpen 
031/374572 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEIJN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel CSchaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u. 425 46 42 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voortjw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054/3337 56 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. 02/268.14.02 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

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

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188-4624.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/441742-441'743 
MIELE-AEG-LINDE 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
td . 050/35404 

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

EIGENAARS 
WIJ wensen moderne apparte
menten te huren of te kopen In 
Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058-51.18.89. 

Familie uit St-Kat-Waver zoekt een 
babysit ten huize, elke namiddag van 
12 tot 18 uur Belangstellenden kun
nen zich w/enden tot volksvertegen-
vi/oordiger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op nummer 015-
21 7900 N67 

— Ex-Penodica reproduktie-fotograaf 
met ervaring zoekt passend werk 
Kontakt opnemen met prov raadslid 
Staf Kiesekoms, Muilemstraat 177 Lie
dekerke (053/666584) (N66) 

Man met diploma A x technisch 
onderwijs (reproduktib fotogra
fie) zoekt dnngend 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 

02/56916.04. OM 65) 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool • Begij-
nenvest 99, Antw. 
Tel. 3360.58 en 45.05.31. 

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



OPIMI69 

PIKSSPIIG DE VLAAMSE PERS 
Toen de politieke kommentators in de pers van hun eerste verras
sing bekomen waren, konden ze met een koeler hoofd de nieuwe toe
stand benaderen. Hun reakties zijn dan na verloop van t i jd gun
stiger geworden, met uitzondering dan van de bladen van PW-obe -
diéntie, die net als hun partij, eensklaps op een hoger flamingantisch 
toerental gaan draaien en met een nooit geziene ijver in de bres gaan 
staan, voor het volk, dat zij zelf en hun voorgangers tot nog niet zo 
kort geleden feestelijk in de steek lieten. 
Iedereen is er zich intussen van bewust, dat de stri jd nog bijlange 
niet gestreden is. Steeds opnieuw treedt de bedenking naar voor dat 
de instellingen zullen zijn wat de beheerders ervan zullen maken... 
Straks lezen we in de kranten, wie er minister of staatssekretaris 
wordt Het zal met de eerste Vlaams-nationale ministers in een Belgi
sche regering wel even vreemd aandoen en enig wennen eisen. 

radikale autonomisten in de Belgi
sche partijpolibek » 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Die politieke bekvechterijen heb
ben echter v>/einig betekenis 
Hoofdzaak is te v\/eten of de ont
worpen staatsstruktuur kommu-
nautaire pacifikatie brengen zal 
Op nationaal vlak mogelijk wel 
We krijgen, na grondwetsherzie
ning, een semi-federale staat met 
twee gemeenschappen, beheerd 
door verkozen raden, die de taak 
van de kultuurraden zullen over
nemen, maar met ruimere be
voegdheid Het worden bijna 
deel-pariementen, die helaas nog 
niet over eigerr fiskale inkomsten 
zullen beschikken 
Dan krijgen we twee gewesten, 
plus het Brusselse stadsgewest 
Met ook verkozen raden, doch 
met specifieke bevoegdheden, 
meer op het vlak van ruimtelijke 
ordening, stedebouw, enz Voor 
Vlaanderen is het van betekenis 
dat de Vlaamse Gewestraad ten 
volle bevoegd is over de randge
meenten rond Brussel, net zoals 
de Vlaamse Gemeenschapsraad 
trouwens 

Beide instanties zullen het waar 
moeten maken Door hun beleid 
kunnen ze de taaitoestanden in 
die gebieden saneren, de Vlaam
se kuituur aldaar stimuleren en zo 
een echte gordel van smaragd 
optrekken 
Meteen is gezegd dat er van paci

fikatie niets in huis zal komen De 
strijd gaat onverminderd verder, 
maar thans in betere voor
waarden Als de Vlaamse ge
meenschap tenminste organizato-
risch gestalte krijgt en ze haar 
aldus gevormde macht gebruikt 
ter verdediging van onze Vlaam
se mensen in en rond Brussel » 

De Standaard 
«De VU treedt aldus de koalitie 
binnen als een enigszins gehandi
capte partner, op een ogenblik 
waarop de uitvoenng van het (op 
sommige punten ongetwijfeld aan
vechtbare) gemeenschapspakt 
juist sterke en stevig gesteunde 
Vlaamse politici in het kabinet ver
eist Een innerlijk verscheurde en 
wankele Volksunie kan weliswaar 
de zeer ruime kabinetskoalitie 
met in gevaar brengen, maar ze 
zou de intern Vlaamse verstand
houding kunnen verzwakken 

Het regeerakkoord moet naar 
een nieuwe staat leiden, en daar
na zijn allerlei partijpolitieke her
groeperingen denkbaar en moge
lijk Veel wijst erop dat de meta-
morfoze al begonnen is in het 
Vlaams-nationalisme, waar Hugo 
Schiltz speciaal de aandacht ves
tigt op de toenadenng tot de 
socialisten, en anderen zich gaan 
bezinnen over de plaats van de 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
«Het politiek akkoord dat in de 
nacht van 23 op 24 mei jl werd 
gesloten, is in zijn beginselen 
moeilijk te verwerpen Maar het 
zal op het harde gebied van de 
toepassing zijn degelijkheid moe
ten bewijzen Daarom zullen de 
Vlaamse politici die het hebben 
ondertekend, in de toekomst het 
ook met bestendige waakzaam
heid moeten begeleiden » 

VOLKSGAZE§ 
« Het meest in het oogspnngende 
feit IS dan wel dat, naast de twee 
grote partijen, ook twee kommu-
nautaire partijen regeringsverant
woordelijkheid zullen dragen 
Waarom ' 

De aanzet van deze evolutie 
vloeit voort uit de socialistische 
weigering om met de liberalen, 
die steeds meer de rechtse en 
anti-syndikale toer op gaan, m de 
regeringsboot te stappen Ander
zijds bewijst de inhoud van het 
sociaal-ekonomisch regeerpro
gramma dat men met FDF en 
Volksunie wél tot progressieve 
oplossingen kan komen Denken 
we maar aan de opnchting van 
een openbare bank, de uitbrei
ding van de kontrole op de priva
te banksektor en de toenemende 
invloed van de overheid inzake 
energie Ook kan nu niemand ont
kennen dat het openbaar ekono-
misch initiatief op voet van volledi
ge gelijkheid wordt geplaatst met 
het prive-initiatief 

Op sociaal-ekonomisch vlak is 
het zo, dat uitdrukkelijk werd 

overeengekomen om absolute 
prioriteit te verlenen aan het te
werkstellingsbeleid Zoals de 
CVP hebben ook de kommunau-
taire partijen ingestemd met onze 
eisen voor het welvaartsvastma-
ken van de sociale vergoedingen, 
de verdubbeling van de hulp aan 
derden voor gehandicapten en 
de invoering van een dertiende 
maand pensioen » 

TIETBELAHCVAHUMBUBr 

«De nieuwe beleidspenode heeft 
op de weekend-kongressen 
reeds haar schaduwen vooruit ge
worpen Nagenoeg het hele gou
vernementele adagium zal kom-
munautair geladen zijn Er staat 
ons een eindeloze polemiek te 
wachten over gewesten, gemeen
schapsraden, persoonsgebonden 
matenes, inschrijvingsrechten en 
nog veel meer van dit soort onge
klopte slagroom Alsof het leven 
zelf weer buiten ons en onze 
regeerders mag verstrijken Wat 
stonden ze daar ver en vreemd, 
de baasjes, op het spreekge
stoelte van de kongressen en par
tijraden die maar een boodschap 
hadden voor of tegen het ge
meenschapspakt O stuitende be
krompenheid ' Jos Van Eynde 
griezelde in zijn rode omgeving 
zienderogen weg achter een sta
pel kranten, gekweld als hij was 
door misprijzen voor al die zon
derlinge verhalen, dan nog in kri-
sistijd » 

Het Volk 
«Het sociaal-ekonomisch pro
gramma staat hierbij ver in de 
schaduw van het kommunautaire 
luik waarvan het Brusselse hoofd
stuk bij de Vlaamse opinie op 
heel wat verzet stuit Voor een 

groot deel van de Brusselse Vla
mingen blijkt dat hoofdstuk on
aanvaardbaar Het IS voor hen 
een te dure prijs om het geheel 
van de staatsvorming goed te 
keuren De meningen hieromtrent 
zijn echter verdeeld 

Het IS duidelijk dat een staatsher
vorming — elke Staatshervor
ming — de stempel zal dragen 
van de ingewikkelde konstruktie 
van de Belgische staat met zijn 
sterke tegenstrijdige belangen en 
dat het resultaat altijd het gevolg 
zal zijn van een kompromis Dit 
betekent dat geen enkele partij 
reden heeft tot juichen over alle 
punten van het akkoord De vele 
kritieken van Vlaamse zijde zijn 
de jongste dagen vooral gencht 
tegen de onderhandelaars, zij 
zouden op lichtzinnige wijze toe
gevingen hebben gedaan die de 
Vlaamse zaak schaden Is dat ver
wijt gerechtvaardigd "̂  

Men kan met zeggen dat het 
vraagstuk van de staatshervor
ming van gisteren dateert en dat 
de onderhandelaars zo maar luk
raak een slag hebben geslagen 
W I J denken o a aan de gesprek
ken van Steenokkerzeel en van 
de Lambermontstraat, aan de on
derhandelingen tussen Lode 
Claes van de Volksunie en minis
ter Moreau van het R W , aan het 
initiatief van de Vlaamse indus
trieel Vaast Leysen die de partij
voorzitters voor een kommunau
taire ronde bij zich had uitgeno
digd , aan de pogingen van de 
ministers voor de Hervorming 
van de Instellingen om het terrein 
voor te bereiden aan de dozij
nen plannen en ontwerpen van 
zowat alle sociale en kulturele 
orgamzaties in het land, aan de 
maandenlange dialoog van ge
meenschap tot gemeenschap on
der het voorzitterschap van de 
heren De Keersmaeker (CVP) en 
Hurez (socialist) » 

DE FRANSTALIGE PERS 
De Franstalige pers liep niet over van geestdrift voor het kommunau-
tair pakt, integendeel. Het « regent» bij wijze van spreken waarschu
wingen en aanmaningen tot voorzichtigheid. Dit maar om aan te 
tonen dat het pakt veel meer inhoudt aan toekomstmogeli jkheden 
voor de gewesten (de latere deelstaten) dan sommige « protestan
ten » in Vlaanderen aan wier goede trouw ovengens niemand twijfelt, 
schijnen te weten. Deze getemperde gevoelens worden niet alleen 
van Brusselse zijde gekoesterd, ook de zuiver Waalse reakties zijn 
weinig entoesiast. Getuige daarvan onze eerste uittreksels, waaruit 
tevens weinig « liefde > voor de Brusselaars b l i jk t 

vorming is naar de Gnekse kalen
der verwezen We gaan minstens 
tien jaar overgangsperiode plus 
een of twee jaar van aarzelingen 
tegemoet 

ambo 
Het akkoord is een flinke stap 
terug op het PSB-BSP-kompro-
mis van 1974 Het is voor de 
Walen een achteruigang Inder
daad de gewestelijke «kommu-
nautarisenng» houdt het vol-
munautansering» houdt het vol
gende in artikel 107 verliest een 
gedeelte van zijn draagwijdte, de 
financiële verdeelsleutel is biezon-
der gunstig voor de Vlamingen 
(56 % ) , de CVP zal met behulp 
van overheidsgelden werfcam-
pagnes kunnen organizeren, de 
Walen zullen een gedeelte van 
hun financiële middelen aan de 
Brusselaars moeten offeren en 
zich moeten aanpassen aan een 
centrum-linkse politiek 
Dat IS dan een van de zwaarge
wichten van het passief luik van 
dit akkoord 
De overgangspenode is een der 
duidelijke punten die het donker
ste zijn van het pakt (sic) Zoals 
iemand zei de definitieve gewest-

LE SOIR 
Het gemeenschapspakt van de 
Egmont-onderhandelaars luidt 
het einde in van het unitaire regi
me, onder welk regime België 
heeft geleefd sinds zijn ontstaan 
De gebeurtenis is dus wel histo
risch, zoals werd gezegd 
De liberalen die zich zeer gereser
veerd betoonden in de «kommu
nautaire dialoog» werden uit het 
debat geweerd Daarmee in 
scherpe tegenstelling namen de 
regionale partijen wel deel aan de 
onderhandelingen, waardoor de 
kansen op een federalizering ver
hogen Daardoor kon de h Mar
tens de oude, umtaristische garde 
tot redelijkheid dwingen, welke 
garde de h Cools zelf in eigen 
rangen reeds tot onmacht ge
dwongen had 

LA LIBIIE BELEIIinE 
De pnjs die aan de PSB en de 
kommunautaire partijen werd be
taald voor hun regeringsdeelne
ming ligt hoog, rekening ge
houden met de toegevingen van 
de kristen-demokraten aan de di
verse partijen Het is daarom 
onaanvaardbaar dat de nieuwe 
regionale of kommunautaire in
stellingen zouden overgegeven 
worden aan de federalisten en de 
hele landsekonomie aan de socia
listen We citeren hier geen na
men Men zal die elders vinden 
Wat telt is dat de sleutelposten 
van de hervorming van de instel
lingen door mannen moeten be
zet worden, begaan met de natio
nale solidariteit, en dat er ook kris
ten-demokraten van gewicht en 
met ervaring, als tegengewicht te
gen de socialistische invloed in de 
ekonomische, financiële en socia
le staatsstrukturen zullen moeten 
dienen Indien de instellingen 
vaak zijn wat de mannen, die ze 
leiden, waard zijn dan zullen we 
de Tindemans-ploeg voor een 
groot gedeelte kunnen beoorde
len aan de hand van de ministers 
en staatssekretarissen die deze 
ploeg zullen uitmaken 

LEGODRRIËR DE LA BOURSE 
Dat er fiktieve verblijfplaatsen 
voorzien worden lijkt nogal buiten
issig Wie zal te Zuun of Jezus-Eik 

wensen van zulk een ingewikkeld 
faciliteitenstelsel te genieten Bin
nen dne jaar viert België zijn 150-
jang bestaan Tegen die tijd on
dergaat ons land een estetische 
ingreep, die zijn trekken aanzien
lijk zullen veranderen Dat bete
kent nog met dat België er scho
ner zal uit voortkomen Zij die bij 
de geboorte van 1830 getuige 
waren zouden versteld staan in
dien ze België vandaag terugza
gen, met zijn vier regenngen en 
zijn zeven parlementen Zoals de 
h Hugo Schiltz, VU-voorzitter het 
zei «Voor een ingewikkeld land 
zijn er slechts ingewikkelde oplos
singen « Dit gezegd zijnde zou
den de spanningen moeten wij
ken Geen van beide gemeen
schappen zal nog in staat zijn, de 
andere te domineren, waarvoor 
tot hiertoe zowel Vlaanderen als 
Wallonië periodisch bevreesd wa
ren De Walen duchtten een over
bevolkt Vlaanderen De (majori-
taire) Vlamingen wensen in de 
staat met geminorizeerd te wor
den door twee frankofone gewes
ten Vandaag hoeft niemand nog 
iets te vrezen of te betwijfelen 
vanwege de buur 

Le Peuple 
De balans op ekonomisch en 
sociaal vlak is zeker bevredigend 
Bovendien is de door de BSP-ko-
voorzitters gewenste deelneming 

aan de regering en aan de ge
westvorming van de regionale 
partijen een politieke gebeurtenis 
van eerste grootte, die veel ver
der reikt dan de steun van het 
RW tijdens de vonge legislatuur i 

LA WALLONIË 
Het gaat hier om zwaar door
wrochte akkoorden De onbeslist-
heid die uit de dokumenten blijkt 
zal de mogelijkheid scheppen aan 
de openbare mening toe te laten, 
haar ongerustheid te vertolken 

Vrj?^ iai\tNlé 
De kritiek geuit door de PVV en 
de PRLW tegenover het plan Tin-
demans is niet zo verwonderlijk 
Het liberale kamp voelt zijn uit
schakeling als frustratie aan De 
partij heeft nochtans de h Tinde-
mans loyaal gesteund, of het nu 
om de pogingen gaat tot sanenng 
van de financiën of de weerstand 
tegen de syndikale druk of nog 
het feit dat onder impuls van 
minister Penn de «kommunautai
re kar» een flink stuk was opge
schoten Terwijl de PVV vandaag 
de CVP en de V U in flamingantis-
me overtreft, dan zou de PRLW 
op korte termijn rekening moeten 
houden met interne moeilijkhe
den 
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Ulaams nationaal Uleekblad 

Dit is de tekst 
van het 
Gemeenschapspa iet 

en wij hebben 
geen enicele reden 
om hem 
weg te moffelen 
Op de hiernavolgende bladzijden bren
gen wij de integrale tekst van het 
gemeenschapspakt, gelijk het op 24 
mei getekend werd door de onderhan
delaars van CVP, BSP, VU, PSC, PSB 
en FDF. Voor de Volksunie werd het 
ondertekend door partijvoorzitter Hugo 
Schiltz en voorzitter-stichter Frans Van 
der Eist. 

Om deze vaak ingewikkelde tekst, ge
steld in het gebruikelijke juridisch-admi-

nistratief jargon, te verduidelijken heb
ben wij hem voorzien van* een aantal 
voetnota's. Deze voetnota's zijn geen 
interpretaties, maar eenvoudigweg ver
klaringen en verduidelijkingen die de 
tekst moeten toegankelijk maken voor 
een zo groot mogelijk aantal mensen. 
Er zijn over het gemeenschapspakt 
zoveel onwaarheden, onjuistheden en 
onnauwkeurigheden verspreid dat al
leen een ernstige lezing van de tekst dit 
kan verhelpen. Aan deze eenvoudige 

plicht van informatie wil dit blad tege
moetkomen. De tekst van het gemeen
schapspakt hoeft het daglicht niet te 
schuwen : integendeel wensen wij dat 
hij op de ruimst mogelijke wijze ver
spreid, gelezen, bestudeerd en bespro
ken wordt. 

VU-info (tel. 02/219.49.30, Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel) houdt zich ter 
beschikking voor het verstrekken van 
iedere verdere gewenste uitleg. 
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Een groot deel van de herrie in Vlaanderen tegen het 
door de VU ondertekende akkoord berust goeddeels 
op gebrekkige informatie en misverstand Enkelingen 
en verenigingen spraken zich in de meest krasse ter
men tegen het pakt uit zonder de tekst ervan te ken
nen Onze eerste plicht is die van algehele informatie. 
Daarom drukken wij hieronder de integrale tekst van 
het Gemeenschapspakt af, zodat iedereen kan oorde
len op het stuk zelve Om deze soms ingewikkelde 
administratief-jundische tekst voor iedereen begrijpe
lijker te maken voorzagen we hem van verklarende en 
toelichtende voetnota's 

Het 

Gemeenschapspakt 
Dit gemeenschapspakt vormt 
een politiek akkoord gesloten tus
sen de CVP-PSC, de BSP-PSB, 
de VU en het FDF met het doel 
bij te dragen tot de pacifikatie tus
sen de gemeenschappen en tot 
de vereenvoudiging van de struk-
tuur van onze openbare instellin
g e n ' 

De partijen die tekenen, achten 
zich moreel gebonden door dit 
pakt en verbinden zich ertoe het 
gemeenschappelijk te verwezen
lijken, zowel wat de Grondwet 
als wat het wetgevend en uitvoe
rend werk betreft ^ Zij verbinden 
zich ertoe alles in het werk te stel
len om tot de vrede onder de 
gemeenschappen bij te dragen 
zowel op het nationale als op het 
gewestelijke en lokale vlak ^ 

BIJ het normale einde van de huidi
ge legislatuur zal het Parlement 
uitgenodigd worden een verkla
ring goed te keuren die de artike
len van de Grondwet aanwijst 
welke dienen te worden herzien 
om navolgende institutionele her
vormingen in toepassing te bren
g e n " 

ALGEMEEN KADER 
De Grondwet zal het principe van 
de politieke decentralizatie van 
een zeker aantal matenes naar 
de gemeenschappen en de ge
westen bekrachtigen ^ 
Anderzijds zal zij bekrachtigen 
wat inherent is aan het bestaan 
van de Staat Daartoe zullen dne 
lijsten worden vastgelegd van 
aangelegenheden die tot de uit
sluitende bevoegdheid zullen be
horen van respektievelijk de natio
nale macht, de macht der ge
meenschappen en de macht der 
gewesten ° 
De Gewestraden regelen de aan
gelegenheden van gewestelijk be
lang die met in een van de drie lijs
ten werden opgenomen, zolang 
en in de mate dat de Wetgeven
de Kamers geen gebruik maken 
van hun macht om te legifereren ̂  
De wet organizeert de procedure 
ter voorkoming van de konflikten 
tussen de gewesten Om de kon-
flikten tussen de wet, de dekreten 
en de ordonnanties te regelen, zal 
een paritair samengesteld Arbitra
gehof worden opgericht, dat 
rechtsgeleerden en personen 
met politieke ervaring omvat Zij 
worden door de koning benoemd 
voor een periode van acht jaar 
op voorstel van een dubbele lijst 
van de Senaat ^ 

niveau 
I. Wetgevende 

Kamers 
A. Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 
1 Samenstelling niets wordt ge
wijzigd 
2 Bevoegdheden 
In de lijst van de aangelegenhe
den die tot de uitsluitende be
voegdheid van de nationale 
macht zullen behoren, zullen in 
ieder geval voorkomen 
a) de door de herziene Grondwet 
aan de wet voorbehouden aange
legenheden , 
b) Buitenlandse Zaken, behalve 
de internationale kulturele samen
werking bedoeld in artikel 59 bis 
van de Grondwet ^ 
c) Landsverdediging, 
d) Justitie rechterlijke organiza-
tie en organizatie van het gevan
geniswezen, het burgerlijk, han
dels- en strafrecht vreemdelin
genpolitie, bestrijding van de krimi-
naliteit, enz ,'° 
e) Binnenlandse Zaken organie
ke wetten van de ondergeschikte 
besturen,' ' (met uitzondenng 

van de materies die voortie-
houden werden aan het gewest), 
de kieswetten, de ordehandha
ving, enz , 

O Financien monetair beleid, fis
kaal beleid, budgettair beleid en 
kredietbeleid ,'^ 

g) Ekonomie nationaal ekono-
misch beleid, konjunktuuriaeleid, 
nationaal industneel en energiebe
leid, prijsbeleid, landbouwbeleid 
behalve de matenes voorbe
houden aan de gewesten i de ves
tigingsvoorwaarden voor het uit
oefenen van een beroep, enz , '^ 

h) Openbare Werken en Ver
keerswezen de grote infrastruk-

turen ' " de Spoorwegen, de Buurt
spoorwegen, Luchtvaart, Posterij
en, Telegrafie en Telefonie, behal
ve het Toerisme, 
i) Sociale Voorzorg, sociale ze
kerheid in de ruime zin van het 
woord '^ 

j) Nationaal 
leid,'« 

gezondheidsbe-

k) Zowel het administratief sta
tuut als de bezoldigingsregeling 
van het Rijkspersoneel, het perso
neel van de gemeenschappen en 
van de gewesten en de verplichte 
werving door bemiddeling van 
het Vast Wervingssekretariaat" 

Eigen macht 
en eigen centen 
* Vlaanderen krijgt zijn eigen parlement de Neder

landse Gemeenschapsraad 
* Vlaanderen knjgt zijn eigen regering de exe-

kutieve van de Gemeenschapsraad 
* Vlaanderen heeft zijn eigen centen uit een vastlig

gende dotatie en uit de eigen fiskale bevoegdheid 

Voet nota's 

(1) Alhoewel het bi| vluchtige lezing 
wellicht niet zo dadelijk opvalt, bete
kent dit Gemeenschapspakt wel de
gelijk een vereenvoudiging van de 
struktuur van onze openbare instel
lingen 

— De Kamer van Volksvertegen
woordigers blijft behouden in 
haar huidige vorm 

— leder Gewest heeft een Gewest
raad De leden van de Vlaamse 
Gewestraad, aangevuld met min
stens evenveel Vlaamse leden 
van de Brusselse Gewestraad 
als er Vlaamse volksvertegen
woordigers zi|n in het Gewest 
Brussel, vormen de Nederlandse 
Gemeenschapsraad Voor de 
samenstelling van de Franse Ge 
meenschapsraad geldt dezelfde 
regeling tov de leden van de 
Waalse Gewestraad en de Frans
talige leden van de Brusselse 
Gewestraad 

— De Nederlandse en de Franse 
Gemeenschapsraden vormen sa
men de Senaat, die dus duidelijk 
een Senaat van het federale type 
IS In de samenstelling van de 
Senaat weerspiegelt zich de 
tweeledige struktuur van het 
land 

— Gewestraden, Gemeenschapsra
den en Senaat zijn samengesteld 
uit dezelfde personen, wat een 
eenvoudige samenstelling is 

— De provincies, met hun provincie
raden en bestendige deputaties, 
verdwijnen als politiek niveau 

— De agglomeratieraad verdwijnt 

(2) De ondertekenende partijen ver
binden zich voor de verwezenlijking 
van het Gemeenschapspakt Dit be
tekent in de praktijk een moreel poli
tiek akkoord dat zich uitstrekt over 
twee legislaturen De aanwezigheid 
van de federalisten tijdens deze 
twee legislaturen is verzekerd 

(3) De verbintenis om bij te dragen 
- tot de vrede onder de gemeen
schappen » IS niet alleen maar een 
fraze Zij laat geen plaats voor een 
Nols-politiek en zij versterkt de 
Vlaamse positie tegen iedere even
tuele FDF-agressie 

(4) Het IS met overbodig, reeds nu te 
wijzen op de bepalingen die, onder 
de titel > Uitvoeringsprocedure », het 
laatste hoofdstuk vormen van dit 
Gemeenschapspakt 
Bij vroegere gemeenschapsakkoor
den kregen de Vlamingen, in ruil 
voor onmiddellijke toegevingen, 
slechts beloften-op-termi|n 
Thans heeft de Volksunie er op 
gestaan, dat niets verworven is, zo
lang met het hele Gemeenschaps
pakt — tot en met de voor Vlaande
ren zo belangrijke Grondwetsherzie
ning — IS uitgevoerd 

Het Gemeenschapspakt bevat terza
ke sluitende en absolute waarbor
gen Deze waarborgen zijn automa
tisch, zodat zij in ieder geval funktio-
neren 

C5) De term < politieke decentraliza
tie > drukt onvoldoende sterk de 
wezenlijke inhoud van de hervor
mingen uit Decentralizatie onder
stelt nog altijd het begrip van centra
le voogdij Hier is dat met het geval 
uitgebreide bevoegdheidsterreinen 
worden onttrokken aan de nationale 
macht, die er geen enkele vorm van 
voogdij over behoudt 

(6) Er kan niet genoeg de nadruk 
gelegd worden op de term > uitslui
tende bevoegdheid » die, opnieuw, ie
dere vorm van voogdij en van inmen-
ging of bemoeienis uitsluit 

(7) Dit betekent dat de Gewesten 
alles mogen doen wat zij van gewes
telijk belang achten, voor zover de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers deze materies niet opeist En 
er weze aan hennnerd dat de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers een 
Vlaamse meerderheid telt 

(8) Wetten worden gestemd door de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers, dekreten door de Gemeen
schapsraden en ordonnanties door 
de Gewestraden 

De wet als dusdanig heeft mets te 
zeggen over konflikten tussen de 

Gewesten over gewestelijke mate
ries. 

Het Arbitragehof behoort tot de tech
nieken, die gebruikelijk zijn in de 
federale staten 

(9) De internationale kulturele 
samenwerking laat toe, een goed 
deel van de ontwikkelingssamenwer
king te onttrekken aan de nationale 
macht 

Wat betreft het geheel van de be
voegdheden kan gezegd worden dat 
de lijst van de hier opgesomde 
bevoegdheden die nationaal blijven, 
overeenstemt met de lijst die opge
maakt werd door de Vlaamse kultuur-
verenigingen 

(10) Jeugdbescherming hoort thuis 
bij de bevoegdheid van de Gemeen
schappen 

(11) Als voorbeeld van een < organie
ke wet van de ondergeschikte bestu
ren » kan de gemeentewet genoemd 
worden 

De Gemeenschappen en Gewesten 
zijn geen ondergeschikte besturen 
Als ondergeschikte besturen zijn er 
alleen de gemeenten en (voorlopig 
nog) de provincies 

(12) Er IS vroeger herhaaldelijk door 
tegenstanders van het federalisme 
spottend gevraagd < of er ook een 
Waalse en een Vlaamse frank zou 
komen » ' 

Financien blijven behoren tot de 
nationale macht Dat het algemeen 
fiskaal beleid thuishoort onder de 
nationale macht betekent met dat 
alleen de nationale macht belas
tingen kan heffen 

(13) Dat de < vestigingsvoorwaarden 
voor het uitoefenen van een be
roep > onder de nationale macht 
thuishoren hoeft met te beletten, dat 
de Gemeenschapsraden m voorko
mend geval kunnen opleggen dat de 
kennis van de taal der gemeenschap 
vereist is 

(14) «Grote infrastruktuurwerken» 
zijn om infrastruktuurwerken die 
zich uitstrekken over heel het land 
Het trace of de vestiging van grote 
overheidsmfrastrukturen zijn echter 
voorbehouden aan de Gewesten Ha
vens blijven thuishoren, zoals de Vla
mingen steeds geëist hebben, onder 
de nationale macht evenals kanalen 
en waterlopen 

(15) Als voorbeeld van een konkurre-
rende materie — die dus door de 
Gewesten kan behandeld worden — 
moge de eigenlijke arbeidswetge
ving vernoemd worden 

(16) De eigenlijke (personalizeerba-
re) gezondheidszorg valt bijna hele
maal onder de bevoegdheid van de 
Gemeenschapsraden 

(17) Dit moet om een eenvormig sta
tuut van het overheidspersoneel 
waarborgen 

WIJ 1 
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Tweeledig 
federalisme 
* De Kamer van Volksvertegenwoordigers zal 

samengesteld blijven zoals dat nu het geval is. 

* De Senaat wordt samenbesteld door de samen
voeging van de Waalse en de Vlaamse Gemeen
schapsraden. 

* Deze tweeledige samenstelling is de erkenning 
van het bestaan van twee volksgemeenschappen 
in het land. 

* Op het nationaal vlak bestaat Brussel niet eens, 
gezwegen dat het «op de wip» zou zitten. 

* Deze regeling is de definitieve overlijdensakte van 
de unitaire staat. 

Op het vlak 
van 
de gemeenschappen 

B. Senaat 

1. Samenstel l ing: 
De Senaat zal samengesteld zijn 
uit de leden van de Gemeen
schapsraden.'^ 

2. Bevoegdheden: 
De Senaat zal bevoegd zijn voor 
de herziening van de Grondwet 
en de met een speciale meerder
heid te stemmen wetten.'^ 

Hij zal de taak vervullen van 
reflexiekamer voor de basiswet
geving op het gebied van het 
publiek, burgerlijk, handels-, strat
en fiskaal recht. Binnen de gren
zen van die bevoegdheid en vol
gens een te bepalen procedure 
kan hij binnen een vast te stellen 
korte termijn het initiatief nemen 
om amendementen voor te stel
len op de wetsontwerpen die 
door de Kamer van Volksver
tegenwoordigers worden goedge
keurd. In dat geval neemt de 
Kamer een nieuwe beslissing.^" 

Onverminderd de gevallen waar-
In de Grondwet voorziet In een 
gekwalificeerde meerderheid, 

worden de beslissingen van de 
Senaat genomen met de meerder
heid van de stemmen In elke taal
groep op voorwaarde dat de 
meerderheid van de leden van 
elke groep aanwezig Is. 

I. De Gemeen
schapsraden 

A. Er zal een Nederlandse en 
Franse gemeenschapsraad zijn. 

De Nederlandse gemeenschaps
raad zal samengesteld zijn uit de 
leden van de Vlaamse Gewest
raad en uit de Nederlandstalige 
leden van de Brusselse Gewest
raad die, volgens het devolutief 
kiesstelsel, geklasseerd werden 
In het aantal dat gelijk Is aan het 
aantal volksvertegenwoordigers 
voorzien voor het Brusselse ge
west.^' 

De Franse gemeenschapsraad 
zal samengesteld zijn uit de leden 
van de Waalse Gewestraad en 
de Franstalige leden van de Brus
selse Gewestraad die, volgens 

Eveneens werden 
verworven 
* Niet in de hierbij afgedrukte tekst van het Gemeen-

schapspakt, maar wel degelijk in het globaal 
akkoord werden nog volgende punten afgedwon
gen : 

* De normen voor het Nederlands onderwijs te Brus
sel worden zonder beperking in de tijd bevestigd. 

* De sociale gevolgen van de repressie worden 
opgeruimd. 

* De Havenverdragen worden terug ter hand geno
men. 

* De Europese verkiezingen worden tweeledig, met 
een 13/11 -zetelverdeling ten voordele van Vlaan
deren. 

het devolutief kiesstelsel, geklas
seerd werden In het aantal dat 
gelijk Is aan het aantal volksver
tegenwoordigers voorzien voor 
het Brusselse gewest 

B. Bevoegdheden^ 
De Gemeenschapsraden nemen 
de huidige bevoegdheden van de 
Kultuurraden over, met dien ver-

^ Gelet op de verschillende inter
pretaties met betrekking tot de 
kulturele autonomie inzake onder
wijs, wordt het status-quo In de 
huidige omstandigheden behou-
den.22 

stande dat de lijst van de kulture
le aangelegenheden opgenomen 
in artikel 2 van de wet van 21 juli 
IQTI^'^ als volgt zal worden aan
gevuld : 

a) De gezondheidszorg, zoals kli
nieken, hospitalen, de preventieve 
geneeskunde en de thuisverzor
ging, met uitzondering van de 
basisreglementering betreffende 
de planning en de flnanclerings-
voorwaarden van de infrastruk-
tuur, de llgdagprijs en de ziekte
en Invaliditeitsverzekering; 

b) De materiële, sociale, psycho
logische, morele en opvoedende 
bijstand aan personen, gezinnen 
en diensten, alsmede de jeugdbe
scherming ;̂ ^ 

c) De didaktlsche en pedagogi
sche vorming: de voorschoolse, 
post- en parascolaire voorzienin
gen, de professionele bij- en om-
scholinq.^^^® 

Wat het Brusselse gewest be
treft, wordt overeengekomen het
geen volgt: 

1. De soclo-kulturele instellingen 
mogen één- of tweetalig zijn. Wan
neer zij eentalig zijn, vallen zij ten 
laste van de begroting van hun 
gemeenschap. Wanneer zij twee
talig zijn, zal de wet voorzien In 
een beheersregeling die de 
samenwerking tussen de gemeen
schappen en de voor het onthaal 
van elke gemeenschap onont
beerlijke autonomie organizeert^^ 

2. Wanneer voorzien wordt In 
verschillende normen of speciale 
middelen om de volledige ont
plooiing van elke gemeenschap 
te waarborgen, mogen die maat
regelen geen individuele discrimi
nerende voordelen behelzen ten 
aanzien van de leden van de 
gemeenschappen.^* 

Zie vervolg biz. 4 

Voet nota's 

(18) Dit is een van de grondbegin
selen van de opbouw van de staat In 
federale zin. 
De Kamer van Volksvertegenwoor
digers regelt de nationale materies. 
De Senaat is de uiting van de ver
scheidenheid. Aangezien de Senaat 
samengesteld is uit de twee Ge
meenschapsraden, is deze verschei
denheid tweeledig en de erkenning 
van het bestaan van twee volksge
meenschappen in het land. 
Op het nationaal vlak Is er geen drie
ledigheid. Brussel bestaat niet eens 
op dit vlak en « zit dus zeker niet op 
de wip ». 

(19) Zoals het hoort bij de technie
ken van een federale staat zijn de 
herziening van de Grondwet en de 
speciale meerderheden voorbe
houden aan de Senaat, die de uit
drukking Is van de gemeenschap
pen. 

(20) Dit Is een vereenvoudiging t.o.v. 
de huidige toestand. In het twee
kamerstelsel zoals wij dat tot nog 
toe kennen, behandelen de belde ver
gaderingen alle wetgevende mate
ries. 
De thans voorgestelde werkverde
ling betekent niet alleen een belang
rijke vereenvoudiging, maar tevens 
een'gevoelige tijdswinst 

(21) Onder de titel - Op het vlak van 
het Gewest» wordt verder in dit 
Gemeenschapspakt de samenstel

ling van de Brusselse Gewestraad 
bepaald: < De Gewestraad voor 
Brussel zal bestaan uit een aantal 
raadsleden dat gelijk is aan het dub
bel van het aantal volksvertegen
woordigers voorzien voor dat ge
west. Ze zullen worden verkozen op 
eentalige lijsten en zullen in de 
schoot van de Raad twee taalgroe
pen vormen.» 

Dit dubbel aantal Is gerechtvaardigd 
door het feit dat het aantal op zich
zelf (24 volksvertegenwoordigers 
voor Brussel) niet groot genoeg is 
voor het vormen van een Raad, die 
daarenboven nog uit twee taalgroe
pen moet bestaan. Nochtans zullen 
er in de gemeenschapsraden slechts 
evenveel leden van de Brusselse 
Gewestraad zetelen als er volksver
tegenwoordigers In Brussel zijn. 
Deze regeling, die voor de rest billijk 
Is en die de aanwezigheid van de 
Vlaamse Brusselaars in het Vlaamse 
parlement (de Gemeenschapsraad) 
regelt, bevat één nadeel: het aantal 
Vlaamse volksvertegenwoordigers 
in Brussel zou wel eens klein kun
nen zijn. Alles moet er dan ook op 
gezet worden, een apparenteringsre-
gel te laten spelen tussen de Vlaam
se lijsten te Brussel en in het kiesar
rondissement Halle-Vilvoorde en 
Leuven. 

(22) Het onderwijs blijft dus, «in de 
huidige omstandigheden >, gedeelte
lijk behoren tot de nationale macht. 

Dit is een gevolg enerzijds van het 
schoolpakt en anderzijds van de, 
ondanks het schoolpakt, nog steeds 
voortlevende vrees voor minorizatle 
van het officieel onderwijs in Vlaan
deren en van het vrij onderwijs in 
Wallonië. 
Het zal er op aankomen, in Vlaande
ren en Wallonië de voorwaarden te 
scheppen die een einde stellen aan 
«de huidige omstandigheden». De 
wil om het onderwijs volledig te 
laten ressorteren onder de Gemeen
schappen Is aanwezig. 

(23) De wet van 21 juli 1971 somt vol
gende kulturele aangelegenheden 
op: 

1. bescherming en luister van de 
taal; 

2. aanmoediging van de vorming 
van navorsers; 

3. kunsten, met Inbegrip van toneel 
en film ; 

4. kultureel patrimonium, musea en 
andere wetenschappeiijk-kultu-
rele Instellingen; 

5. biblloteken, diskoteken en soort
gelijke diensten; . ' 

6. radio-omroep en televisie, het uit
zenden van regeringsmedede-
iingen en van handelspublicitelt 
uitgezonderd ; 

7. jeugdbeleid ; 
8. permanente opvoeding en kultu

rele animatie; 
9. lichamelijke opvoeding, sport en 

openluchtleven; 

10. vrijetijdsbesteding en toerisme. 
Niet alleen worden deze kulturele 
aangelegenheden thans ten behoeve 
van de Gemeenschapsraden sterk 
uitgebreid, maar daarenboven Is er 
thans een Vlaams parlement (de 
Gemeenschapsraad) en een Vlaam
se regering (de executieve) om er de 
hand aan te houden. 
Dat deze regeling een enorme voor
uitgang betekent, kan best aan de 
hand van een voorbeeld worden aan
getoond. Vroeger was een Waals 
minister (Callfice) belast met de uit
voering van het dekreet-Vandezan-
de op de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven. Thans zal deze verant
woordelijkheid berusten bij een 
Vlaams minister, die door zijn Ge
meenschap — en alléén door zijn 
Gemeenschap •<- ter varantwoor-
ding kan worden geroepen, en bij een 
Vlaamse administratie. 

(24) Dit is de hele sektor van de wel
zijnszorg ! 

(25) Daartoe behoort bvb. de hele 
middenstandsopleiding, de perma
nente vorming, de sociale promotie 
enz. 

(26) Al de bevoegdheden onder a), b) 
en c) vormen de zgn. < personalizeer-
bare materies». Deze lijst werd 
opgesteld door de Vlaamse politici 
In de zgn. - Werkgroep'der 12», waar
toe drie VU-vertegenwoordigers be
hoorden. 

(27) Uit deze en andere bepalingen 
blijkt, dat het Brussels gewest Inza
ke bevoegdheden in menig opzicht 
ondergeschikt is aan de twee Ge
meenschapsraden en de vergelij
king met het Vlaamse en Waalse 
Gewest niet kan doorstaan. 

In deze uiterst belangrijke kulturele 
aangelegenheden op zijn eigen 
grondgebied heeft Brussel helemaal 
niets in de pap te brokken. Het Brus
sels Gewest kan geen eigen initiatie
ven nemen. De Brusselse gemeen
ten hebben, net zoals de Vlaamse of 
Waalse, een aantal bevoegdheden. 

Maar ze moeten deze bevoegdhe
den uitoefenen zoals voorgeschre
ven. Er is een Vlaamse gemeen
schapskommissie die dat kontro-
leert. En In de executieve van het 
Brussels Gewest zetelt een Vlaams 
minister I 

Op het kultureel vlak en op het vlak 
van de persoonsgebonden materies 
heeft het Gewest Brussel, In tegen
stelling met de Gewesten Vlaande
ren en Wallonië, in rechte geen 
bevoegdheden. Ook in feite — bvb. 
wat betreft de beschikbare centen 
— zal het Gewest Brussel de verge
lijking met de andere Gewesten niet 
kunnen doorstaan. 

(28) Dat betekent o.m.het wegnemen 
van de anti-Vlaamse sociaal-ekono-
mische druk in heel de socio-kulture-
le sektor 
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Vervolg van biz. 3. 

i l. De executieven^ 
De uitvoenng van de dekreten 
betreffende de kultuuraangele-
genheden zal in elke gemeen
schap worden toevertrouwd aan 
twee personen een verantwoor
delijke en een adjunkt die binnen 
elke Gemeenschapsraad zullen 
worden verkozen Ze zijn solidair 
belast met de uitvoenng van die 
aangelegenheden, behoren tot 
een verschillende Gewestraad en 
zijn verbonden aan het executief 
van hun g e w e s t ^ 

Bovendien zijn zij solidair verant
woordelijk ten aanzien van hun 
gemeenschapsraad. 
Wat het Brusselse gewest be
tref t wordt overeengekomen het
geen volgt. 

1. Elke gemeente zal twee ge
meenschapskommissies creëren, 
die samengesteld zijn uit perso
nen die op eentalige of taalkundig 
gesplitste lijsten kandidaat waren 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen ZIJ zullen worden verkozen 
volgens het devolutief kiesstel-

2 Elke kommissie heeft tot taak. 
a) de gemeentelijke kulturele ini
tiatieven te stimuleren,^' 

b) een verplicht advies te ver
strekken over ieder kultureel 
voorstel van de gemeente of van 
het O C M W Wanneer het gaat 
om de kulturele aangelegenhe
den die zullen worden toege
voegd aan die welke voorzien zijn 
in de wet van 1971, slaat het 
advies uitsluitend op de kommu-
nautaire facetten.^^ 

3 In elke gemeentebegroting van 
de gemeenten van het Brusselse 
gewest zullen de kredieten voor 
de kulturele aktiviteiten bedoeld 
in de wet van 1971, die met wor
den besteed aan de werking van 
de aan beide gemeenschappen 
gemeenschappelijke aktiviteiten, 
onder beide gemeenschappen 
worden verdeeld, in verhouding 
tot hun numeriek belang Die kre

dieten zullen slechts mogen wor
den vastgelegd op voorstel of na 
eensluidend advies van de be
voegde Gemeenschapskommis
sie. 

4. Een mogelijkheid van beroep 
bij de Brusselse executieve zal 
worden voorzien In dit geval wor
den de beslissingen met dubbele 
meerderheid getroffen.^ 

III. Administratieve 
diensten 

De diensten belast met de kulture
le aangelegenheden zullen wor
den gehergroepeerd in Neder
landstalige en Franstalige entitei
ten 

IV. Financiën 

De kulturele aangelegenheden 
zullen worden gefinancierd door 
een globale dotatie voor de lopen
de uitgaven en de kapitaaluitga
ven Die uitgaven zijn onderwor
pen aan de wetgeving inzake 
r i jkskomptabi l i te l t^ 

De totale som die in de nationale 
begroting zal worden voorbe
houden voor de dotaties die ter 
beschikking van de gemeen
schapsraden worden gesteld, zal 
jaarlijks tussen beide gemeen
schappen volgens volgende for
mule worden verdeeld 2/3e 
evenredig met de bevolking en 
1 /3e evenredig met de oppervlak
te ê 

Voor de berekening van de 
oppervlakte wordt rekening ge
houden met het Nederlands taal
gebied en met het Frans taalge
bied en voor de bevolking, met de 
bevolking van deze beide taalge
bieden en met de bevolking van 
het Brusselse gewest.^^ 

De verdeling van de bevolking 

van het Brusselse gewest tussen 
beide gemeenschappen zal forfai
tair geschieden a rato van 20 % 
voor de Nederlandstaligen, tot op 
het ogenblik dat uit het resultaat 
van de gemeenteraadsverkiezin
gen zou blijken dat het stemmen
percentage op de Vlaamse lijsten 
hoger is dan 20 % van het totaal 
van de uitgebrachte s t e m m e n ^ 

V. De Raad van de Duitse Kultuun 
gemeenschap blijft behouden 
De wet van 10 juli 1973 zal wor
den herzien om beter te beant
woorden aan de verlangens van 
de bevolking van het Duits taalge
bied 

Om alle kulturele uitgaven van dit 

gebied te dekken zal de Raad de 
verdeling regelen van een bedrag 
dat berekend wordt op dezelfde 
wijze als voor de twee grote 
gemeenschappen, uitgaande van 
het globaal bedrag dat voor deze 
gemeenschappen voorzien is. 

Op het vlak van het gewest 
I. Gewestraden 
A. Samenstel l ing: 

1 De Gewestraden omvatten 
voor Vlaanderen en Wallonië een 
aantal raadsleden dat gelijk is 
aan het aantal volksvertegen
woordigers verkozen in elk ge
west. 

2. De Gewestraad voor Brussel 
zal bestaan uit een aantal raadsle
den dat gelijk is aan het dubbel 
van het aantal volksvertegen
woordigers voorzien voor dat ge
west ZIJ zullen worden verkozen 
op eentalige lijsten en zullen in de 
schoot van de Raad twee taal
groepen vormen ^̂  

3 Behoudens voor de begro
tingen, kan een met redenen om
klede motie, ondertekend door 
ten minste 3/4e van de leden van 
een taalgroep in de Gewestraad 
en ingediend voor de eindstem 
ming in openbare vergadenng 
verklaren dat de bepalingen die 
ZIJ aanwijst in een ontwerp of 
voorstel van ordonnantie of be
slissing van de Gewestraad de 
betrekkingen tussen de gemeen
schappen ernstig in het gedrang 
kunnen brengen ^ 

In dit geval wordt de procedure in 
de Gewestraad opgeschort en 
de motie verwezen naar het ge
westelijk executief dat binnen 30 
dagen daarover zijn gemotiveerd 
advies geeft en eventueel het ont
werp of voorstel amendeert De

ze beslissingen worden genomen 
bij dubbele meerderheid.^' 

Deze procedure kan slechts een
maal worden toegepast door de 
leden van een taalgroep betref
fende éénzelfde ontwerp of voor
stel 

4 In het Brusselse gewest be
staan een Nederlandse Kommis
sie voor de Kuituur en een Fran
se Kommissie voor de Kuituur, 
die uit een gelijk aantal leden, 
onderscheidenlijk door de Neder
landse en de Franse taalgroep 

van de Gewestraad verkozen, 
zijn samengesteld.^^ 
ZIJ hebben, elk voor hun gemeen
schap, dezelfde bevoegdheden 
als de andere inrichtende mach
ten 

1 inzake voorschoolse, naschool
se en kulturele aangelegenhe
den , 
2 inzake onderwijs 
De Nederlandse Kommissie en 
de Franse Kommissie voor de Kui
tuur vormen samen de Verenigde 
Kommissies De beslissingen van 
de Verenigde Kommissies zijn 

Brussel, 
mini-gewest ? 
* In rechte heeft het Gewest Brussel op het kultu

reel vlak en op het vlak van de persoonsgebon
den matenes, in tegenstelling nnet Vlaanderen en 
Wallonië, geen bevoegdheden. Ook niet in feite I 

* Brussel nnoet integendeel gedogen dat op zijn 
eigen grondgebied, Vlaanderen deze bevoegdhe
den ten behoeve van de Vlaannse mensen komt uit
oefenen. 

* In de exekutieve van het gewest Brussel zetelt een 
Vlaams minister, verkozen door heel de Vlaamse 
gemeenschap, mét vetorecht I 

Voetnota's 

(29) Dit is van uitzonderlijk belang. 
In de executieve van de Vlaamse 
Gemeenschapsraad zetelt altijd een 
Brusselse Vlaming. De leden van de 
executieve worden verkregen door 
de Vlaamse Gemeenschapsraad; 
het is aan die raad — en nergens 
anders — dat ze verantwoording ver
schuldigd zijn. 
De leden van de executieve van de 
Gemeenschapsraad zetelen daaren
boven in de executieve van hun 
Gewest Dit betekent dat in het 
bestuur van het Gewest Brussel 
altijd een door Vlamingen gekozen 
Vlaamse Brusselaar zijn gewaarborg
de plaats heeft Het betekent even
eens, dat de Gemeenschappen een 
vinger in de Brusselse pap hebben, 
terwijl het omgekeerde niet het ge
val is. 
Meteen wordt h^t sluitend bewijs 
geleverd, dat Brussel geen Gewest 
is zoals de twee andere en dat de 
tweeledigheid van de staatsstruktu-
ren ingebouwd is tot en met in het 
Gewest Brussel. 
(30) Het aantal leden van deze ge
meenschapskommissies is nog niet 
bepaald. De samenstelling is vrij een
voudig : in de eerste plaats zullen 
het de Vlaamse gemeenteraadsle
den zijn en, indien hun aantal niet vol
staat, de niet-verkozen kandidaten 
op de Vlaamse lijsten. 
Deze gemeenschapskommissies 
zijn volledig autonoom. 
(31) «Stimuleren» is uiteraard een 

zwak begrip. De kommissies kunnen 
echter zeer goed fungeren als inrich
tende macht van Nederlandstalige 
initiatieven, in samenwerking bijvoor
beeld met de NCO die over budget
ten beschikt 
(32) Een verplicht advies is niet 
nodig over bvb. het al of niet oprich
ten van een bejaardendienst; dit is 
de taak immers van het OCMW. Het 
verplicht advies is echter nodig én 
bindend over het al dan niet beant
woorden van deze bejaardendienst 
aan de tweetaligheid. 
(33) Het numeriek belang van de 
gemeenschappen in het Gewest 
Brussel wordt vastgesteld aan de 
hand van de resultaten van de ge
meenteraadsverkiezingen. 
De gemeenteraad kan niet afwijken 
van het advies van de Gemeen
schapskommissie : het is een bin
dend advies 
De Gemeenschapskommissie bete
kent in de praktijk een politieke ver
tegenwoordiging in de rand van de 
gemeenteraad. Deze vertegenwoor
diging is gewaarborgd, zelfs al zetelt 
er geen enkele Vlaamse verkozene 
in de gemeenteraad. Eveneens ge
waarborgd is het feit dat er centen 
moeten ter beschikking gesteld wor
den van de Vlaamse gemeenschap, 
in verhouding tot haar numeriek 
belang. 

Wie de toestanden vandaag te Brus
sel kent weet hoe groot deze verwor
venheid i s ! 

(34) In de Brusselse executieve ze
telt zoals reeds gezegd, altijd een 
Brusselse Vlaming aangeduid door 
de Vlaamse gemeenschapsraad, 
plus minimum twee Brusselse Vla
mingen aangeduid door de Neder
landse taalgroep van de Brusselse 
Gewestraad. Aangezien de beslis
sing met dubbele meerderheid moet 
genomen worden, beschikken de Vla
mingen terzake in de Brusselse exe
cutieve over een vetorecht 
(35) Het IS een globale dotatie, en 
geen eigen fiskale bevoegdheid, om
dat in Brussel geen gesplitste hef
fing van kulturele belasting kan ge
beuren. Hoeveel Vlamingen er te 
Brussel zijn, wordt vastgesteld in de 
anonimiteit van het kieshokje. En 
gelukkig maar! Want dat is onge
veer de enige gelegenheid om te ont
snappen aan de anti-Vlaamse druk. 
Wie echter deze Vlamingen indivi
dueel zijn, is niet officieel uit te 
maken en zeker niet met het oog op 
de gesplitste heffing van belas
tingen. 
(36) De verdeelsleutel 2/3 bevolking 
en 1/3 oppervlakte is in ieder geval 
billijker en voor de Vlamingen voor
deliger dan de huidige sleutel bij de 
gewestvorming (1/3 bevolking, 1/3 
grondgebied, 1/3 financiële inkom
sten). 

Op dit ogenblik worden trouwens 
een groot aantal van de kulturele 
begrotingen nog paritair verdeeld. 
Oe hier vastgelegde sleutel brengt 

het Vlaams aandeel op bijna 35 "/o 
tegenover 45 "/o. 
Deze regeling betekent bvb. even
eens dat in de toekomst de kijk- en 
luistergelden voor radio en TV niet 
meer paritair verdeeld worden. 

(37) Anders dan tot op heden wor
den het Duitstalig gebied en de Duits
talige bevolking niet bij Wallonië 
verrekend. 

(38) Er is dus in ieder geval 20 % 
voor de Nederlandstaligen gewaar
borgd. Momenteel halen de Vlaamse 
lijsten in de agglomeratie samen 16 
tot 17 % ; dit is een eind beneden de 
gewaarborgde 20 <Vb. 
Uiteraard is het duidelijk, dat er in 
Brussel méér dan 20 "/o Vlamingen 
wonen. Dat zal dan moeten blijken 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Verkiezingen zijn in ieder geval geen 
slecht criterium voor het vaststellen 
van het numeriek belang der ge
meenschappen te Brussel; ze zijn in 
ieder geval een beter criterium dan 
het < identiteitskaarten tellen ». 

(39) Het «dubbel van het aantal 
volksvertegenwoordigers > is nood
zakelijk omdat het aantal op zichzelf 

(24) een te kleine groep vormt voor 
een raad. De verdubbeling van het 
aantal is trouwens gunstig voor de 
Vlamingen, die met kleinere lijsten 
moeten opkomen. 
Het beginsel van de eentalige lijsten 
is er door. Dat is een zeer grote ver
worvenheid ! Het beginsel van de 

federalizering wordt doorgetrokken 
tot en met te Brussel. 
De vrees die sommige Vlamingen 
koesteren voor geknoei met zgn. 
«Vlaamse» FDF-lijsten is onge
grond. FDF-geknoei met zgn. 
< Vlaamse » kandidaten op met-ge
splitste lijsten was niet alleen moge
lijk, maar heeft zich ook voorgedaan. 
Voor «Vlaamse» FDF-lijsten zullen 
er in alle geval kiezers gevonden 
moeten worden; dat zouden dan 
Franstaligen zijn die meteen ten eer
ste de FDF-lijst verzwakken en ten 
tweede het numerieke belang (en 
dus ook de centen) van de Vlaamse 
gemeenschap te Brussel opdrijven. 
Een dergelijke situatie moge teore-
tisch denkbaar zijn, in de praktijk is 
ze onmogelijk. 

(40) Dit is een zeer effektieve alarm
bel. 
(41) Het kan niet genoeg herhaald 
worden dat de Vlamingen hun ge
waarborgde plaats hebben in het 
gewestelijk exekutief. Aangezien er 
een dubbele meerderheid vereist is, 
beschikken zij er over een vetorecht 
(42) Aan de bevoegdheid noch aan 
de financiële middelen van de NCC 
wordt er getornd. Integendeel wordt 
deze bevoegdheid uitgebreid tot alle 
personalizeerbare materies zoals ge
zondheids- en welzijnszorg. 

(43) Dit is konform aan de huidige 
toestand. 
(44) Dit is zeer belangrijk: de NCC 
wordt de uitvoerende macht voor de 
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slechts aangenomen, wanneer zij 
de meerderheid van de uitge
brachte stemmen in elke kommis
sie bekomen. De Verenigde Kom
missies zijn bevoegd voor de in 
de vorige paragraaf bedoelde 
aangelegenheden van gemeen
schappelijk belang en voor het 
bevorderen van de nationale en 
internationale zending van het 
Brusselse gewesf*^ 
Deze drie kommissies vervullen 
eveneens de taken waarmee zij 
door de Wetgevende Macht, de 
Gemeenschapsraden of de Rege
ring worden belast. De wet regelt 
de inrichting en de werking van 
deze Kommissies.''^ 
B. Verkiezingen: 
1. De leden van de Gewestraden 
zullen rechtstreeks worden verko
zen. 
2. De drie Gewestraden zullen 
om de 4 jaar worden hernieuwd, 
mèt dien verstande dat voor elke 
periode van 12 jaar de verkiezin
gen tweemaal zullen samenvallen 
met de gemeenteraadsverkiezin
gen, onder voorbehoud van een 
overgangsbepaling voor de eer
ste leaislatuur. 
3. In uitzonderlijke gevallen en on
der de door de wet bepaalde 
.voorwaarden kan een Gewest
raad vroegtijdig worden ontbon
den. In dat geval beëindigt de 
nieuwe raad alleen de lopende 
legislatuur. 
C. Onverenigbaarheden 
1. De uitoefening van het man
daat zal onverenigbaar zijn met 
die van een mandaat van lid van 
de Kamer van Volksvertegen
woordigers.''^ 
2. Andere onverenigbaarheden 
met de uitoefening van politieke 
mandaten zullen door de wet wor
den bepaald 
D. De ordonnantiën zullen 
kracht van wet hebben in het 
betrokken gewest Ze kunnen 
wetten wijzigen voor de bepa
lingen die aangelegenheden be
treffen, welke uitsluitend aan hel 
gewest voorbehouden zijn. Zij 
kunnen strafrechtelijke sancties 
voorzien. 

E. De wet zal de wijze bepalen 

waarop de gewestraden hun be
voegdheden uitoefenen met eer
biediging van de grondwettelijke 
bepalingen die de werking van de 
Wetgevende Kamers regelen. 
F. Bevoegdheden: 
De gewestraden regelen, elk wat 
nem betreft, bij ordonnantie: 
1. de opnchting en de organizatie 
van de diensten, instellingen en 
ondernemingen die van het ge
west afhangen; 
2. de begroting van zijn gewest; 
3. de met instemming van de 
minister van Financiën uit te ge
ven of aan te gane leningen -^ 
4. de criteria voor de verdeling 
van het aandeel van het. gewest 
in de gemeente- en provinciefond
sen. 
5. de ruimtelijke ordening ; 
6. de natuurbescherming; 
7. bossen, jacht, visvangst en vo-
gelvangst; 
8. stedebouw, stadskernvernieu
wing en gezondmaking van verla
ten industriële vestigingen; 
9. het grondbeleid, met inbegrip 
van het statuut, de rol en de 
bevoegdheid tot onteigening van 
de grondregieën i"*̂  
10 de huisvesting, met inbegnp 
van de krotopruiming en, wat de 
sociale woningen betreft, de wij
zen van steun, de aard van de 
woningen, de financiering en de 
voorwaarden van de verkoop- en 
huurkontrakten voor woningen 
van de openbare huisvestings
maatschappijen ; 

11. de gewestelijke ekonomische 
expansie met inbegrip van de 
gewestelijke facetten van het in
dustrie- en energiebeleid (open
baar industrieel initiatief, geweste
lijke planning, investeringen, vesti
ging en uitrusting, de prospektie 
en het zoeken naar investeer
ders, de hulp aan de KMO's) en 
de werking en de kontrole van de 
Gewestelijke Ekonomische Ra
den, van de Ontwikkelingsmaat
schappijen ,en van de Investe
ringsmaatschappijen -^ 
12. de exploitatievoorwaarden 
voor de natuurlijke r i jkdommen; 
13. inzake de produktie van dnnk-
water: 

a) het op peil houden van de 
waterlagen alsmede het bepalen 
van de zones voor winning en 
bescherming van het grondwater 
en het toekennen van de desbe
treffende vergunningen. Wan
neer de betrokken waterlagen 
zich over meer dan één gewest 
uitstrekken zal worden overge
gaan tot een verplicht intergewes-
telijk overleg; 
b) de vergunningen voor het ofj-
vangen van water; 
c) het beheer van de maatschap
pijen die de waterwinning van gro
te waterbouwkundige werken ex
ploiteren ; 
d) de oprichting en de subsidië
ring van de infrastrukturen voor 
behandeling en vervoer van drink
water, met uitzondering van de 
grote waterbouwkundige wer
ken ; 
14. de waterbedeling met uitzon
dering van de technische regle
menten inzake drinkwater, de 
kwaliteits- en kontrolenormen 
voor de behandeling alsmede het 
bepalen van de typestruktuur van 
de prijs van het water ;'*̂  

15. de zuivering van afvalwater 
met uitzondering van de vaststel
ling van de algemene en sektorië-
le lozingsvoorwaarden van het af
valwater, de produktienormen, de 
vaststelling van de berekenings
basis voor nationale tarieven 
voor de zuivering van huishoude
lijk en industrieel afvalwater en 
het bepalen van het percentage 
van de toelagen aan de industrië
le ondernemingen; 

16. niet bevaarbare waterlopen; 
17. landbouwhydraulica; 
18. de plaatsing van de arbeiders 
zowel door overheids- als privé-in-
stellingen; 
19. de tegemoetkoming in het 
loon van de moeilijk te plaatsen 
arbeiders; 
20. de rationalizering en de koör-
dinatie van de interkommunale 
verenigingen; 
21. de algemene voogdij over de 
ondergeschikte besturen, met uit
zondering van de biezondere 
voogdijen; 
22. de subsidiëring van de provin-

Ook in 
de 
randgemeenten 
* in de randgenneenten rond Brussel betalen wi j nu 

d e z w a r e pri js v o o r het opgeven van de V laamse 
meerderhe id bij de g rondwetsherz ien ing van 1970. 

D e V laamse Gewes t raad heef t ech ter de uitsluiten
de bevoegdhe id inzake grondbele id , ook in de 
randgemeenten . 

D e V laamse Gewes t raad zal voor taan de macht 
hebben om, doo r een s t reng grondbele id , de g rond-
spekulat ie en de verkavel ing tegen te gaan. 

ciale, gemeentelijke en ermede 
gelijkgestelde werken; 
23. de ruilverkaveling van landei
gendommen en de landelijke ver
nieuwing ; 
24. de reglementering betreffen
de de riolen en de verwerking 
van vaste afvalstoffen; 
25. het tracé of de vestiging van 
grote overheidsinfrastrukturen; 
Inzake fusies van gemeenten, zal 
de wetgever slechts optreden op 
eensluidend advies van het ge
wes t 
De Brusselse Gewestraad regelt 
eveneens bij ordonnantie de aan
gelegenheden die thans tot de 
bevoegdheid behoren van de 
Brusselse Agglomeratieraad die 
zal worden afgeschaft.* 

GEWESTELIJK 
EXECUTIEF 

A. Samens te l l i ng 
1. Het orgaan dat belast is met 
de uitvoering van de gewestelijke 
ordonnanties, zal samengesteld 
zijn uit een maximum aantal leden 
bepaald door de wet. 
2. Alle leden worden afzonderlijk 
en successievelijk door de Ge
westraad in zijn schoot verkozen. 
3. Ze mogen geen lid van de 
nationale regering zijn. 
4. Het executief verkiest in zijn 
midden een voorzitter. Zijn verkie
zing wordt bekrachtigd door de 
koning in wiens handen hij de eed 
aflegt terwijl de andere leden 
eed afleggen in handen van de 
voorzitter van de Gewestraad.^' 
5. De verdeling van de bevoegd
heden wordt geregeld in de 
schoot van het executief. 
B. B e v o e g d h e d e n 
1. Elk gewestelijk executief is be
last met de uitvoering van • 
a) de ordonnanties goedgekeurd 
door zijn Gewestraad, 
b) elke opdracht die hem door 
de wetgever of de regering zal 
worden toevertrouwd. 

Zie vervolg biz. 6 

Voetnota's 

hele brede waaier van de socio-kultu-
rele sektor. 

(45) Deze onverenigbaarheid Is be
langrijk voor het goed funktioneren 
van de autonomie. 

(46) Dit Is gebruikelijk voor alle lenin
gen door openbare besturen, ook nu 
reeds. 

(47) Dit Is zeer belangrijk. De Vlaam
se Gewestraad is bevoegd in heel 
Vlaams-Brabant, met inbegrip van 
de randgemeenten. Deze bevoegd
heid is uitsluitend, d.w.z. dat zij uitge
oefend wordt zonder toezicht of 
voogdij of Inmenging van de nationa
le regering op het nationaal parle
ment 
Het Vlaams Gewest beschikt dus 
over de mogelijkheid om de grond-
spekulatle, en de daaraan gekoppel
de verfransing, te keer te gaan. Des 
te meer omdat het Gewestplan voor 
deze streek reeds kracht van wet 
heeft gekregen. De Vlamingen kun
nen de verkavelingen en de massale 
inwijkmg beletten ! 

(48) Ook deze uitsluitende bevoegd
heid kan gebruikt worden als een 
doelmatig middel tegen verfransing. 
De weg naar één Vlaamse GOM ligt 
thans duidelijker open. 

(49) Het bepalen van de typestruk
tuur van de waterprijs behoort niet, 
ondanks zeer sterke Waalse aan
drang bij de onderhandelingen, tot 
de gewestelijke bevoegdheden. 

\ 

H. Schiltz Om de posit ie van onze onderhandelaars naar waarde te schatten 
heeft men niet alleen de tekst van het Gemeenschapspakt maar ook 
het politieke ogenblik waarop zij erin geslaagd zijn een Vlaamse 
staat gestalte te geven : precies op het ogenblik waarop, zonder hen, 
een drieledige gewestvorming onherroepelijk en onwederkerig zou 
van start zijn gegaan. Dat de VU onderhandelaars aanduidde die in 
geen geval zelf minister zouden worden, spreekt vanzelf. 

F. Van der Eist 
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De pariteit 
opgegeven ? 
* Er w o r d t b e w e e r d dat de V U de par i te i tswaarborg 

te Brussel heeft opgegeven . 

* Dit IS zelfs géén argument. Er is nooit pariteit te 
Brussel qewees t In het Kol lege van de Brusselse 
agglomerat ieraad go ld de pariteit. . . behalve de 
voorzi t ter, die alti jd Franstalig was. Het w a s een 
« pari tei t» van de helft min één voo r de Vlamingen. 

* Thans is er geen pariteit, geen schi jnpanteit , maar 
gewaarbo rgde V laamse aanwezigheid op het 
hoogste Brusselse vlak, mét ve to rech t I 
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2. De beslissingen van het ge
westelijk executief zijn kollegiaal 
3 Het gewestelijk executief, 
evenals elk van de leden, is ver
antwoordelijk ten aanzien van de 
gewestraad 
4 De wet stelt de modaliteiten en 
de gevolgen van de moties van 
wantrouwen vast ̂ ^ 

C. Bepa l ingen be t re f fende 
het B russe l s execut ie f 
Behalve bovenstaande bepa
lingen betreffende de gewestelij
ke executieven, zullen de volgen
de regels toepasselijk zijn op het 
Brussels executief. 

1. Samenstelling 
Ten hoogste zeven leden, onder 
wie ten minste twee zullen beho
ren tot de Nederlandse taal-

g|.Oep.53-54 
Ie Nederlandstalige leaen van 

het executief zullen worden aan
gewezen door de Nederlandse 
taalgroep 
De Franstalige leden .van het exe
cutief zullen worden aangewezen 
door de Franse taalgroep. 
2. Verdeling van de bevoegdhe
den 

Bij ontstentenis van een politiek 
akkoord in het executief over de 
verdeling van de bevoegdheden, 
zullen deze in zes evenwichtige 
groepen worden ingedeeld De 
Nederlandstalige vertegenwoor
digers zullen de derde en vijfde 
keuze uitoefenen. De Franstalige 
vertegenwoordigers zullen de eer
ste, tweede, vierde en zesde keu
ze uitoefenen ^ 

3. Werking 
Tegen de leden van de taalgroep 
waartoe zij behoren, kan door 
deze taalgroep een motie van 
wantrouwen worden uitge
b rach t^ Deze motie zal alleen 
dan ontslag tot gevolg kunnen 
hebben, wanneer in hun groep 
een wisselmeerderheid bestaat 

DIENSTEN 
De administratieve diensten be
treffende de geregionalizeerde 
aangelegenheden zullen naar het 
gewest worden overgeheveld 
met dien verstande dat het perso
neel onder bepaalde voor
waarden zal kunnen opteren 

voor een dienst die nationaal 
blijft De gewestvorming mag in 
geen geval een inflatie inzake per
soneel tot gevolg hebben De wet 
zal voorzien in een aangepast 
taaistatuut omdat de Raad van 
State van oordeel is dat de huidi
ge wet het bestaan van de ge
westelijke diensten, zoals zij 
thans'worden opgevat niet heeft 
overwogen ^̂  

FINANCIEN 

Daar elk gewest rechtspersoon
lijkheid zal hebben, is het ook 
alleen verantwoordelijk voor de 
verbintenissen welke het aangaat 
en zal het alle gevolgen ervan dra
gen 

De staat zal geen waarborgen 
verlenen. 

Het gewest moet de financienng 
van zijn begroting verzekeren 
door 

a) de eigen niet-fiskale ontvang
s ten; 

b) een dotatie die aanvankelijk 
zal worden bepaald op het niveau 
van de huidige behoeften en 
waarvoor de wet zal voorzien in 
een jaarlijkse verhoging in verhou
ding tot het stijgingsritme van de 
nationale begroting, zonder reke
ning te houden met de kredieten 
voor de werkloosheid en buiten
gewone rampen, 

c) aanvullend de eventuele ristor-
no's van de opbrengst van sommi
ge belastingen en een eigen fiska-
hteit I 

d) leningen die door, het gewest 
worden aangegaan of uitgege
ven. 

De totale som die jaarlijks op de 
nationale begroting zal worden 

uitgetrokken voor de dotaties die 
ter beschikking van de Gewestra
den zullen worden gesteld, zowel 
voor hun lopende als voor hun 
kapitaaluitgaven, zal onder de 
drie gewesten volgens volgende 
sleutel worden verdeeld 

1 /3 evenredig met de bevolking, 
1/3 evenredig met de oppervlak
te en 
1/3 evenredig met de direkte 
belastingen ten laste van de na
tuurlijke personen ^ ^ De uitga
ven zijn onderworpen aan de wet
geving inzake njkskomptabiliteit. 

Er zal ten laste van het Gemeente
fonds bij voorrang een bedrag 
worden afgenomen ten einde de 
uitgaven te dekken die inherent 
zijn aan de uitvoering van de 
nationale en internationale op
drachten alsook aan het tweeta
lig karakter van de gemeenten 
van het Brusselse gewest®" 

Op het vlak van het subgewest 
1) De territoriale onderverdeling 
in provincies met eventueel enke
le grenskorrekties, blijft be
houden alsmede de funktie van 
goeverneur met de huidige op
drachten, hierin begrepen zijn tus
senkomst in de administratieve 
voogdij waarvan de politieke ver
antwoordelijkheid naar het ge
westelijk executief wordt overge
heveld 

2) In het kader van deze hervor
ming zal de provincie Brabant 
worden opgesplitst en zal het 
Brusselse aewest een orovincie 
vormen met een goeverneur ^' 

3) a) Om de uitvoerende be
voegdheden uit te oefenen die 
hun zullen worden gedelegeerd 
door de gemeenten enerzijds, 
door het gewest, de gemeen
schap of de staat anderzijds, zul
len subregionale entiteiten wor
den gecreëerd waarvan de terri-
tonale grenzen en de oprichtings-
en werkingsmodaliteiten zullen 

worden bepaald door de wet inza
ke definitieve gewestvorming 
ZIJ zullen op demokratische wijze 
worden opgericht op basis van 
de gemeenten in samenhang met 
de verrichting tot rationalizering 
en koordinatie van de interkom-
munale verenigingen ®̂  

b) De hervorming van de wet 
van 1922 op de interkommunale 
verenigingen zal een grotere inter
ne demokratie en een nauwkeuri
ge beperking van hun doelstelling 
tot stand brengen 

c) Wanneer die beide hervormin
gen verworven zijn en de over
dracht van alle huidige politieke 
bevoegdheden van de provincie 
zal beslist zijn, overdracht waann 
de gemeenten een belangrijk aan
deel zullen hebben, zal het huidi
ge politieke orgaan van de provin
cie worden afgeschaft. 

De grenzen van het Brusselse 
gewest zullen deze zijn van de 

huidige grenzen van de Brusselse 
agglomeratie ®̂  
In de zin van artikel 59bis van de 
grondwet en van de uitvoenngs-
wetten ervan zullen de Fransta-
ligen van de zes randgemeenten 
met faciliteiten, voor de kuituur
en persoonsgebonden aangele
genheden, dezelfde rechten ge
meten als de Nederlandstaligen in 
Brussel ^ 

Dezelfde instellingen en dezelfde 
strukturen als die van het Brussel
se gewest zullen in die gemeen
ten worden opgencht ^ 

Zie vervolg bIz. 7 

Voetnota's 

(50) Het gaat hier om weinig talrijke, 
louter technische aangelegenheden 
(bvb. huisvuil, brandweer, dienst 900, 
enzJ. 

(51) Volledigheidshalve weze aange
stipt, dat sommigen hierin een ver
mindering van de koninklijke macht 
zien... 

(52) Een minister wordt verkozen en 
kan individueel afgezet worden. Een 
waarborg tegen onbetrouwbare Vla
mingen ! 

(53) Er wordt beweerd, dat de Vlamin
gen de paritaire waarborg te Brussel 
verliezen. Er is nooit pariteit ge
weest : tot nog toe gold de pariteit 
«behalve de voorzitter», zodat de 
werkelijke verhouding in het kollege 
van de Agglomeratieraad 7 Fr. tegen 
6 VI. is thans. Een dergelijke • pari
teit» is bij stemmingen ongeveer 
evenveel waard als een verhouding 
1 tegen 99... Er is dus nooit pariteit 
geweest 

In de plaats van deze schijnpanteit 
komt thans de gewaarborgde aanwe
zigheid van inderdaad een Vlaamse 
minderheid, maar een minderheid 
met vetorecht Dat is een winstpunt! 

(54) Dat worden er in werkelijkheid 
9, want aan deze zeven dienen nog 
toegevoegd het Vlaamse en het Fran
se lid van de executieve van de 
Gemeenschapsraad Deze zijn niet 
verantwoordelijk tegenover de Brus

selse Gewestraad, maar tegenover 
hun eigen Gemeenschapsraad. 

Dit betekent, dat de Gemeenschap
pen als gemeenschap vertegen
woordigd zijn in het Brussels execu
tief. 

(55) Voortaan worden de bevoegdhe
den verdeeld volgens evenwichtige 
groepen. In het Kollege van de Ag
glomeratieraad worden de Vlamin
gen thans afgescheept met een titel 
zonder inhoud of bevoegdheid : een 
lege dop. In de plaats daarvan ko
men er nu reële bevoegdheden. 

(56) Zodat onbetrouwbare Vlamin
gen niet langer ongestraft kunnen 
meeheulen met Franstaligen. 

(57) Alleen voor het administratief 
kader van de gewestelijke instel
lingen is er een aanvullende taalwet 
nodig. Voor de rest wordt er aan de 
taalwetten niet geraakt 

Bovendien bevat deze bepaling de 
voorwaarden voor de ontvetting van 
Brussel. 

(58) Tegen deze sleutel hebben wij 
bezwaren en onze onderhandelaars 
hebben hem dan ook bestreden, ech
ter zonder resultaat Daartegenover 
staat echter thans de eigen fiskali-
teit 

(59) Natuurlijke personen zijn men
sen, geen vennootschappen. De kon-

centratie van het zakenleven in Brus
sel speelt dus in deze sleutel niet 
mee. 

(60) Deze afname gebeurt ook nu 
reeds voor Brussel-Stad! Deze be
paling geeft Brussel een voorrecht, 
dat echter voortaan ook zal moeten 
aangewend worden voor een fat
soenlijke tweetaligheid. 

(61) Uiteraard komen daarnaast de 
provincies Vlaams-Brabant en 
Waals-Brabant tenzij de Walen Nij-
vel bij Henegouwen willen. 

(62) De demokratizering van de inter-
kommunales, met getrapt verkozen 
bestuurslichamen, is een belangrijke 
verworvenheid. Aan de invloed van 
de Brusselse interkommunales in 
Vlaams-Brabant wordt een einde ge
steld. 

(63) De Gewesten en hun begren
zing worden ingeschreven in de 
Grondwet Dit betekent meteen, dat 
de grenzen van de Brusselse agglo
meratie grondwettelijk beperkt wor
den tot de 19 gemeenten en in de toe
komst eens en voor goed vastliggen, 
aangezien er een 2/3-meerderheid 
én een dubbele meerderheid nodig 
is om ze te wijzigen. Een dergelijke 
meerderheid is onmogelijk. Brussel 
blijft definitief binnen zijn huidige 
grenzen! 

(64) Dit is onbetwistbaar een zware 
klap. deze prijs moet betaald wor

den o.m. omdat de Vlaamse meerder
heid afgegrendeld is door de vorige 
grondwetsherziening. 

Toch is deze zin in het pakt onjuist 
De Franstaligen van de zes randge
meenten krijgen inderdaad rechten, 
die gelijken op de rechten van de 
Brusselse Vlamingen. Het zijn ech
ter zeker niet dezelfde rechten. Zo 
worden de rechten van de Vlaamse 
Brusselaars o.m. gewaarborgd door 
een Vlaamse aanwezigheid met veto
recht in de Brusselse executieve. Het 
omgekeerde is niet het geval. 

Hoe dan ook, het bevestigen van de 
faciliteiten in de zes randgemeenten 
is en blijft de bittere pil. 

Wil men de dingen in een juist per-
spektief zien, dan moet men echter 
beseffen dat het te Brussel gaat om 
minimaal 200.000 Vlamingen, terwijl 
het in de randgemeenten gaat om 
maximaal 30.000 tot 40.000 frankofo-
nen. 

(65) Dit betekent o.m. dat er in de 
randgemeenten ook eentalige kandi
datenlijsten komen, met taalgroepen 
in de gemeenteraden enz. 

De werkelijke toestand is, dat thans 
reeds 2 van de 6 randgemeenten 
bestuurd worden door een frankofo-
ne meerderheid (Kraainem en Linke-
lieek). In die gemeenten alvast zullen 
de instellingen en strukturen spelen 
ten voordele van de Vlaamse minder
heid. In Wemmei bvb. werd geen 

cent ter beschikking gesteld van de 
Nederlandse kulturele aktiviteiten ; 
de Nederlandse Kulturele Raad 
kreeg niets. Voortaan zal dat moe
ten. 

Desondanks blijft het een regeling, 
die zeker met als een eindpunt van 
de Vlaamse Beweging kan be
schouwd worden. 

(66) Men moet er niet omheen pra
ten ' in de zes randgemeenten zal de 
pacifikatie zeker niet voor morgen 
zifn. In werkelijkheid echter is de 
Vlaamse gemeenschap niet slechter, 
en eerder beter, gewapend om deze 
strijd te voeren dan gisteren. De defi
nitieve en grondwetteli)ke afgrende
ling van Brussel, de installatie van 
een Vlaams gezag met executieve 
bevoegdheid, het toevertrouwen aan 
dit gezag van uiterst belangrijke uit
sluitende bevoegdheden ook op het 
grondgebied van de zes randge
meenten moeten even zoveel uit
gangspunten zijn voor het Vlaams 
verweer. 

Zie vervolg bIz. 7 
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Deze instellingen en strukturen 
zullen tegenover hen dezelfde be
voegdheden uitoefenen. De ge
meenschapskommissies zullen 
een recht van hoger beroep heb
ben bij de kulturele leden van het 
Brussels gewestelijk executief. 

Bovendien zullen de Nederlandse 
en Franse kultuurkommissies van' 
Brussel bevoegd zijn respektieve-
lijk voor de Nederlandstalige en 
Franstalige inwoners. 

Op het normatieve vlak zullen de 
Franstalige instellingen van de ge
noemde gemeenten afhangen 
van de Franse gemeenschaps
raad.^ 

Het kiesarrondissement Brussel 
zal worden gesplitst in twee kies
arrondissementen : het kiesar
rondissement Brussel, waarvan 
de grenzen samenvallen met de
ze van het Brusselse gewest en 
het kiesarrondissement Halle-Vil-
voorde dat het overblijvend ge

deelte van het huidig kiesarrondis
sement Brussel zal omvatten.®^ 

In de zes randgemeenten met 
faciliteiten, in de zeven hierna ver
melde sekties van gemeenten: 

Dilbeek, Groot-Bijgaarden, Strom-
beek-Bever, Sint-Stevens-Wolu-
we. Sterrebeek, Beersel, Alsem
berg en in de wi jken: 't Voor, 
Jezus-Eik en Zuun, zullen de inwo
ners binnen een bij de wet vastge
stelde termijn en modaliteiten hun 
woonplaats kunnen kiezen in een 
gemeente naar keuze in het Brus
selse gewest. Deze keuze ver
leent hun stemrecht bij de wetge
vende verkiezingen in de geko
zen gemeente.®* 

Deze keuze van woonplaats 
heeft ook gevolg in administratie
ve, gerechtelijke en fiskale aange
legenheden.®^ 

De voogdij op de randgemeenten 
met faciliteiten zal verder worden 
uitgeoefend door de centrale 
staat.^° 

Uitvoeringsprocedure 
1. Aanvankelijk zal de Regering 
drie ministers omvatten die res-
pektievelijk belast zijn met de 
Vlaamse, Waalse en Brusselse 
gewestelijke aangelegenheden.' 
Elke minister zal door twee staats-
sekretarissen worden bijgestaan. 
2. Drie wetsontwerpen zullen zo 
vroeg mogelijk bij het parlemeni 
worden ingediend. 
3. Het eerste wetsontwerp zal er
toe strekken artikel 107 quater uit 
te voeren. 

Het zal een eerste hoofdstuk 
omvatten dat de definitieve ge
westvorming regelt en dit onder 
opschortende voorwaarde van 
uitvoering van de voorgenomen 
grondwetsherziening. 

Het zal een tweede hoofdstuk 
omvatten met de overgangsbepa
lingen inzake de gewestvorming. 
Dit hoofdstuk zal ambtshalve op
geheven worden door de oprich

ting van de organen die voort
spruiten uit de grondwetsherzie
ning en in ieder geval door hel 
verstrijken van een termijn van 
één jaar na de eerstvolgende par
lementsverkiezingen.^' 

In het overgangsstelsel: 
a) Zullen de gewestraden wor
den samengesteld uit de volksver
tegenwoordigers en de senato
ren. 

De Brusselse gewestraad zal 
samengesteld zijn uit : 

— de Nederlandstalige volksver
tegenwoordigers en senatoren 
verkozen in het arrondissement 
Brussel en die gedomicilieerd zijn 
in het Brusselse gewest op het 
ogenblik van hun verkiezing, 
— de provinciale senatoren van 
Brabant en de gekoöpteerde se
natoren die deel uitmaken van de 
Nederlandse taalgroep van de Se
naat en gedomicilieerd zijn in het 

Brusselse gewest op het ogenblik 
van de eedaflegging, 
— de Franstalige volksvertegen
woordigers en senatoren verko
zen in het arrondissement Brus
sel en die behoren tot de Franse 
taalgroep van de Kamer of van 
de Senaat, 

— de provinciale senatoren van 
Brabant en de gekoöpteerde se
natoren die behoren tot de Fran
se taalgroep van de Senaat en 
gedomicilieerd zijn in het Brussel
se gewest op het ogenblik van 
hun eedaflegging. 

b) Zal er geen eigen fiskaliteit 
zijn en zullen de ordonnanties 
onder toepassing vallen van arti
kel 107 van de grondwet. 
c) Zal de kontrole op de wettelijk
heid worden toevertrouwd aan 
de Kamer voor konf'ikten van de 
Raad van State. 
Zodra de wet gestemd is zullen 
de gewestraden en de executie
ven operationeel worden en zal 
de regering dienovereenkomstig 
worden aangepast 

4. Het tweede wetsontwerp be
treft de uitbreiding van de lijst van 
de kulturele aangelegenheden op
gesomd in de wet van 21 juli 
1971. 
5. Het derde wetsontwerp heeft 
tot doel de gekoördineerde wet
ten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken te wijzigen.''^ 

Door de onderhandelaars definitief goedgekeurde 

tekst om voorgelegd te worden aan de goedkeuring 

van de partijinstanties. 

Brussel, 24 mei 1977 

CVP, 
W. Martens 
P. De Keersmaeker 

BSP, 
W. Claes 
J. Ramaekers 

VU, 
H. Schiltz 
F. Van Der Eist 

PSC, 
G. Gramme 
Ch. Nothomb 

PSB, 
A. Cools 
L Hurez 

FDF, 
L Defosset 
L Outers 

De Formateur, 

LTindema ns 

Voetnota's 

Vervolg van bIz. 6 

(67) Samen met de splitsing van de 
provincie Brabant zijn dit twee be
langrijke eisen van de Halle-beto-
ging. 

(68) Dit is het zogenaamde inscriptie-
recht, dat — zeer terecht — heel v»af 
kwaad bloed zeL 

Men moet dit inscriptierecht echter 
beoordelen vanuit de relatief gerin
ge gevolgen dat het kan hebben. 

Degenen die het inscriptierecht ne
men, brengen hun stem bij wetgeven
de verkiezingen uit in de gemeente 
van hun keuze in Brussel-Hoofdstad. 
Dit betekent een versterking van het 
Franstalig element te Brussel bij 
deze verkiezingen. Aangezien deze 
verkiezingen echter gehouden wor
den op gesplitste lijsten en aange
zien de Vlaamse aanwezigheid op 
het gewestelijk niveau te Brussel 
gewaarborgd Is, blijft de eigenlijke 
weerslag to.v. de Vlaamse gemeen
schap eerder gering. 

Zij brengen, voor wat de gemeente
raadsverkiezingen betreft, hun stem 
uit in hun effektieve (Vlaamse) ge
meente van verblijf. Dat doen zij ech
ter ook vandaag reeds. Er kan echter 
niets, maar dan ook letterlijk niets, 
veranderen aan het statuut (inbegre
pen het taaistatuut) van deze ge
meenten, welke ook de uitslag van 

de gemeenteraadsverkie.-zingen we-
ze. Dit Inscriptierecht geldt In de zes 
randgemeenten, In sekties van ze
ven andere gemeenten (Dilbeek, 
Groot-Bijgaarden, Strombeek-Bever, 
St-Stevens-Woluwe, Sterrebeek, 
Beersel, Alsemberg) en In de gehuch
ten 't Voor, Jezus-Elk en Zuun. 

Bij veel Vlamingen bestaat de vrees, 
dat dit Inscriptierecht een massale 
inwijking van Franstaligen voor ge
volg zal hebben. Deze vrees is begrij
pelijk, maar ongegrond. Het Vlaams 
Gewest, dat de uitsluitende bevoegd
heid heeft over het grondbeleid kan, 
mede met behulp van het goedge
keurde Gewestplan, de hand houden 
aan een grondbeleid dat ledere spe-
kulatle en verkaveling belet 

Vele frankofonen noemen het In
scriptierecht de fopspeen, die het 
FDF nodig had om zijn kiezers de pil 
van de niet-ultbrelding van Brussel 
te doen slikken. We laten deze bewe
ring voor hun rekening. Het inscrip
tierecht weegt echter zwaarder op 
het psychologische vlak dan op het 
vlak der werkelijke politieke verhou
dingen. 

(69) Deze gevolgen zijn: 
— wie het Inscriptierecht neemt, 

kan de gemeentelijke administra
tie van zijn Brusselse keuzege
meente ais tolk laten fungeren 
voor administratieve bescheiden. 
Dit Is een vrij ingewikkelde om

weg, die eventueel wel bezwaar
lijk Is voor de Brusselse admini
stratie en voor de betrokkene 
zelf, maar die niet de minste weer
slag heeft op het statuut van de 
woongemeente of de administra
tie ervan ; 

— hij kan daarenboven in het Frans 
procederen. Dat kan hij, behalve 
wat de vrederechter betreft ook 
reeds vandaag. Het Inscriptie
recht geeft hem dus de mogelijk
heid, beroep te doen op een Brus
selse vrederechter; 

— hij kan zijn belastingaangifte 
doen bij een Brusselse ontvan
ger. De fiskale opbrengst en de 
opdeclemen ervan worden ech
ter geïnd in de woonplaats. 

(70) Dit is een bevestiging van de 
bestaande toestand. Het betekent 
dat de bevoegdheid om gemeentelij
ke beslissingen te bekrachtigen, te 
schorsen of te vernietigen nationaal 
blijft Het betekent verder de bevesti
ging van de funktie van de vice-goe-
verneur l.v.m. de kontrole op de-taal
wet 

(71) De redaktie van deze 3 punten 
is niet erg gelukkig, alhoewel deze 
ongelukkige redaktie — met veel 
nadruk op «gewestvorming • — 
niets verandert aan de aard van 
deze sluitende bepalingen. De waar
borgen zijn van volgende aard: de 
gewestvorming kan maar van de 

grond komen onder voorbehoud dat 
zij gevolgd wordt door een grond
wetsherziening. 
Indien deze grondwetsherziening er 
niet zou komen — wat uiteraard 
tegen de bepalingen van dit pakt is 
— dan worden alle voorgaande be
schikkingen van nul en gener waar
de en dan valt de staatshervorming 
terug In precies hetzelfde stadium, 
waarin zij zich vandaag bevindt 
De hier aangewende procedure Is 
totaal nieuw in de Belgische poli
tiek. Ze waarborgt bij een getrapte 
uitvoering, toch de gelijktijdigheid. 

Ze draagt de stempel van wat mis
schien een der grootste verwezenlij
kingen van dit pakt is : de gelukte 
poging namelijk om, op een ogenblik 
dat een drieledige gewestvorming 
definitief en onherroepelijk ging op 
gang gebracht worden, deze driele
digheid om te buigen In een tweeledi
ge struktuur van het federale type. 

(72) Het gaat hier om de wijzigingen 
die nodig zijn voor het administratief 
kader van de gewestelijke Instel
lingen. Voor de rest wordt er, zoals 
gezegd, aan de taalwetten niet ge
raakt 

\m Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk. 
000^171139-31 van «WIJ-, Barri-
kadenplein 12, lÖOO Brussel. (Tel. 
02/219.49.30) 

Ulnams nationaal UlEEkblad 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-Instituut v.z.w. 

Opstel en samenstelling : het koml-
tee van redakteurs (R. Corty, H. 
De Schuyteneer, M. Van Liedeker
ke, T. Van Overstraeten) 
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ILVOORDE 

Volgende eisen werden geformuleerd 

In het Manifest van Hal Ie 

1. Beperking van Brussel tot de 19 gemeenten 

2. Kiesarrondissementen Halle-Vilvoorde 

3. Splitsing provincie Brabant 

4. Afschaffing van de faciliteiten 

5. Vrijwaring van Vlaams-Brabant door grondbeleid 

6. Toepassing van de taalwetten te Brussel 

7. Afschaffing van a-sociale toestanden in de Brusselse ziekenzorg 

8. Autonome politieke vertegenwoordiging van de Vlamingen te 
Brussel 

9. Eentalige kandidatenlijsten 

10. Lijstverbinding met Halle-Vilvoorde 

11. Hervorming agglomeratiestrukturen met taalgroepen 

12. Eigen Vlaamse instellingen te Brussel 

13. Waarborgen voor het Nederlandstalig onderwijs te Brussel 

14. Dekoncentratie en ontvetting van Brussel 

15. Minder bevoegdheden voor het Gewest Brussel dan voor de bei
de andere gewesten 

16. Stopzetten van de drieledige strukturen voor het land. 

In het Gemeenschapspa kt 

werden deze eisen 

verworven 

verworven 

verworven 

niet verworven 

verworven 

verworven 

verworven 

verworven 

verworven 

nog niet verworven 

verworven 

verworven 

verworven 

verworven 

verworven 

verworven 
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ANTWERPEN 

Dirk Stappaerts 
burgemeester van Borgerhout 
Nadat zovele maanden na datum de verkiezingen te Borgerhout dan toch gel
dig werdeti verklaard, en de nieuwe gemeenteraad na een aantal schermutse
lingen toch kon geïnstalleerd worden, bleef de benoeming van een nieuwe 
burgemeester achterwege. 
Zeven volle maanden na de verkiezingen heeft Borgerhout een nieuwe burge
meester. 

Dirk Stappaerts, getwren te Antv\/er-
pen in 1938, als zoon van Bernard 
Stappaerts, sekretaris van het 
Vlaams Vert)ond voor Kultuurvereni-
glngen, is sinds 1960 woonachtig te 
Borgerhout 
Na zijn Grieks-Latijnse studies in het 
Xaveriuskollege te Borgerhout en het 
Ateneum te Deurne, behaalde hij aan 
de RUG in 1960 de licentie in de Ger
maanse filologie en het agregaat Ho
ger Sekundair Onderwijs. Hij is thans 
student aan de VUB voor Kunstge
schiedenis en Oudheidkunde en 
hoopt daar volgende maand zijn 
graad te behalen! 
Tijdens zijn studententijd ontplooide 
hij een ganse reeks aktiviteiten, waar
onder als voornaamste: praeses van 
de Verbondswacht van het KVHV, 
praeses van de fakulteitskring Germa-
nia en hoofdredakteur van Ons Ver-
lx>nd. 
Als leraar was hij betrokken bij de 
stichting van de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten en werd de 
eerste nationale voorzitter én voorzit
ter voor de provincie Antwerpen. In 
die periode verschenen tal van arti
kels van hem in « Open », « Medium -, 
« Nieuw-Vlaanderen », enz. 
Hij doceerde Nederlands en Duits 
aan het Ateneum te Mortsel en was 
tevens lesgever in talen aan het LBO. 
Om zich echter totaal te kunnen wij
den aan zijn nieuwe taak is hij sinds 
enkele maanden met «verlof zonder 
wedde ». 
«Borgerhoutse Tijdingen», het best 
verzorgde blad van Borgerhout, uitge
geven door de Knng voor Vlaamse 
Volksontwikkeling, mag blij zijn hem 
sinds een achttal jaar als hoofdredak
teur onder haar staf te tellen. 
Wat zijn VU- en politieke aktiviteiten 
betreft was hij gedurende een jaar 
voorzitter van de VU-Borgerhout en 
sindsdien aktief bestuurslid alsook lid 
van de Arrondissementsraad van Ant
werpen. Na in 1970 aktief betrokken 
te zijn geweest in de onderhande
lingen tussen CVP-VU werd hij ge
meenteraadslid om in 1974, na het 
overlijden van de h. J. Dillen, schepen 
van Gemeente-eigendommen en Mid
denstand te worden. Sinds de jongste 
installatie van de nieuwe gemeente
raad was hij eerste schepen en sche
pen van Onderwijs. 
Hoe de nieuwe VU-burgemeester 
denkt over de meest prangende pro
blemen waar Borgerhout sinds jaar 
en dag mee worstelt ? 
Vooreerst het steeds maar stijgende 
deficit; daar Borgerhout met beschikt 
over een industrie-inkomen, zal men in 
elk geval de moed moeten opbrengen 

om bepaalde aanpassingen te doen, 
wil men nog bijkomende noodzakelij
ke uitgaven doen om bijvoorbeeld het 
gemeenschapsleven te aktiveren en 
de middenstandsaktiviteit nieuw leven 
in te blazen of te stimuleren. 
Het vreemdelingenprobleem C1 op 10 
inwoners is een vreemdeling I): Toena
me van het aanbal is in geen geval 
wenselijk én houdbaar. Buiten de hulp 
om hen te laten integreren in de Bor
gerhoutse gemeenschap, dient er ook 
bij de eigen mensen begrip aange
kweekt 
Speciale aandacht gaat zijn bewinds-
ploeg bestden aan de bejaarden
zorg. Woningen, aangepast aan de 
mogelijkheden en problemen van de 
bejaarden, lossen niet alles op. Er 
moet meer aandacht besteed worden 
aan de mens zelf. Wijksaneringen 
moeten vooral gericht zijn naar spoe
dige en konkrete realizaties. Vrijgeko
men ruimten moeten in de mate van 

het mogelijke ingericht worden als 
groene zone of als speelruimte. 
De informatieve taak tegenover de 
Borgerhoutse bevolking is in de ogen 
van de nieuwe burgemeester zeer 
belangrijk. Meer rekening dient er der
halve gehouden te worden met de 
bestaande adviesraden. Een niet-
luxueus, maar wel regelmatig verschij
nend gemeentelijk informatieblad is 
absoluut noodzakelijk De bevolking 
heeft het recht te weten wat er in de 
gemeente omgaat en wat er beslist 
wordt! 
Als algemene punten dienen nog aan
gehaald : verdere en hernieuwde uit
bouw van de sociale en kulturele 
struktuur; meer kinderdagverblijven 
en het praktisch «waarmaken» van 
het rekreatiedomein «De Welvaart» 
door er ondermeer bosklassen in te 
richten. 
In de toekomst zullen vooral de gele
verde prestaties van het verenigings
leven in aanmerking genomen wor
den om een eerlijkere subsidiëring 
mogelijk te maken, en vooral in dit 
streven eerlijk en pluralistisch te zijn. 
«WIJ», en vooral de Volksunie-Bor
gerhout wenst de nieuwe burgemees
ter alle sterkte en moed toe om zijn 
mandaat naar behoren uit te voeren. 

Pype-motie voor Berchemse 
meerderheid onontvankelijk 
Ons Berchems gemeenteraadslid 
Erik Deleu legde tijdens de gemeen
teraadszitting van 17 mei een motie 
neer ten gunste van de in de Sovjet
unie gevangen gehouden Vlaming 
Antoon Pijpe. Verleden week gaven 
wij reeds de inhoud van deze motie. 
Ziehier wat er van terechtgekomen 
is. 

De iriterpellatie werd door het sche-
penkollege bij de bespreking «met 
weerhouden ». 
Het standpunt van de CVP-BSP-meer-
derheid over de inhoud van deze 
motie was duidelijk verdeeld. Na een 
juridische poespas van BSP-senator 
Calewaert, die geen antwoord gaf op 
de stelling van onze Dirk Van Gelder, 
en na een even gebrekkige motive
ring van d>3 CVP-burgemeester, stel
de de meerderheid een stemming 
over de onontvankelijkheid van de 
motie voor. 
Deze had het voorziene resultaat: de 
meerderheid stemde ja, de oppositie 
neen. Op deze wijze werd een stem
ming over de inhoud van de motie 
door de meerderheid ontweken. 

BSP-schepen Hancké merkte scham
per op, dat de belangen van de Ber
chemse gemeenteraad tot in Moskou 
zouden reiken, maar dat de arm van 
Moskou tot in Berchem reikt wordt 

bewezen door het feit, dat enkele 
dagen voor de gemeenteraad de 
gevel van de heer Deleu werd be
smeurd met hakenkruisen. 

Graag hadden wij gezien, dat in alle 
Vlaamse gemeenten deze motie door 
de Volksunie-mandatanssen zou wor
den voorgedragen. Hopelijk leidt dit 
dan toch tot het beoogde resultaat: 
de vrijlating van Antoon Pijpe. 

WESTMALLE 

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

BOOM 

UITSLAG TOMBOLA 
5080 4162 1243 4918 2984 2657 4639 
2846 2728 4038 5171 1791 5608 1103 
2786 1343 0713 0809 4368 4530 1042 
0193 0724 3797 5534 2610 2026 3462 
1350 5218 3562 4041 1813 1511 4208 
5836 5635 1800 4042 1046 1271 3173 
1978 0740 2678 1929 0635 3094 1427 
0381 

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

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

7 MERKSEM: ledenvergadenng Spaarkas Tijl om 20 u. 30 in 
lokaal VI. Huis Tijl, Bredabaan 298. 

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

ANTWERPEN (STAD) 

DIENSTBETOON 
Telkens op maandag op het sekreta-
riaat Wetstraat 12, van 16 tot 19 u., 
door volksvertegenwoordiger A. De 
Beul, tel. 36.84.65. 

POSTERS 
Eindelijk nu ook een Vlaamse poster. 
Een kanjer van een leeuw, 61 x 
87 cm. Op onverscheurbaar glanspa-
pier. Jaren als nieuw te bewaren. Sie
raad aan de wand van uw kamer, stu
dio, lokaal of kantoor. Kan ook als 
geschenk dienen. 150 fr. het stuk. 
Voor VU-afdelingen en verenigingen: 
20 stuks aan 125 fr. per eks., 50 stuks 
aan 100 fr. per eks. 
Het is een exclusiviteit van VU-Ant-

werpen-Stad en kan aldaar verkregen 
worden op het sekretariaat Wetstr. 
12, tel. 36.84.65. Wordt ook opge
stuurd na storting op K.B. 404-
3036801-74 van VU-Antwerpen-Stad. 

EKEREN 

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

IJZERBEDEVAART 
Zal plaatshebben op zondag 3 juli e.k. 
te Diksmuide om 11 u. Gelieve deze 
datum vrij te houden. Propaganda-ma-
teriaal kan bekomen worden op het 
VU-sekretariaat te Ekeren. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

WU ZOEKEN NOG ENIGE 

ZELFSTANDIGE 

VERÏÏGENWOORDIGERS 
in iedere Vlaamse provincie om ons nieuw Vlaams 
wapenschild te verspreiden. Wij verlenen 20 % kom-
missieloon. Er bestaat de mogelijkheid ook onze 
andere artikelen te vertegenwooridgen. Wij verzoe
ken om een spoedige kontaktopname met melding 
van uw tel. nummer, teneinde een afspraak te bepa
len. 

N.V. VAN BERTHOUT, 
Steenweg op Waver 1097, 1160 Brussel 

(advertentie) 
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BRABANT 
Geen Vlaamse inspraak in trammuzeum 
De vereniging die het Trammu
seum te Schepdaal (Vlaams-Bra-
bant) beheert, telt 400 leden en 
is verspreid over het land met 
70°/o Brusselaars (Franstalige), 
de rest in Vlaanderen en Wallo
nië. 
Bij de laatste algemene raad 
waren er bij de stemming 80 aan
wezigen waaronder 53 stemge
rechtigden (45 aanwezigen en 8 
volmachten). Onder deze 45 aan
wezigen bevonden zich 4 Neder-
landstaligen. 
Op de 9 raadsleden van de ver
eniging «Amutra» is er één Ne
derlandstalige -en één tweetali
ge, de overigen zijn Franstalige 
Brusselaars waaronder 'n viertal 
fanatieke Vlaamshaters. 
De voorzitter is 'n Waal die van 
geen samenwerking met de loka
le besturen en verenigingen, 
zelfs niet met de V W s wil 
weten. 

Er was dan ook zeer weinig 
medewerking voor de opendeur
dag van 11 april. De aangebrach
te Breugeliaanse spreuken van 
de hand van Eugeen Van den 
Broeck, werden intussen reeds 
binnen de raad van beheer fel 
bekritizeerd... 
Van de twee Vlamingen in de 
raad van beheer werd reeds één, 
de heer Fardeau, gelikwideerd 
hoewel hij de aangewezen man 
was voor de public-relations we
gens zijn relaties in het Pajotten-
land. 
Minister Chabert beloofde op 'n 
brief van volksvertegenwoor
diger Valkeniers deze zaak te 
onderzoeken en na te gaan in 
hoeverre hij de huur van dit 
Trammuseum nog langer aan 
Amutra zou toevertrouwen. 
Het is hoog tijd dat hij reageert 
want de toestand verslechtert in 
plaats van te verbeteren ! 

Nieuws uit Jette 

V.U.J.0. GESTART 

Onder het impuls van onze twee 
V.U.J.O.-verantwoordelijken kwam 
ook hier een V.U.J.O.-afdeling tot 
stand. Alle inlichtingen bij Kris Van 
Impe of Annie Frangois, A. Gomand-
straat 14 te Jette. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke zaterdag van 10 tot 12 u. staan 
onze mandatarissen ter beschikking, 
Jetsestwg. 548, Jette. Ziekenfonds 
Brabantia alle 1 e en laatste dinsdagen 
van elke maand. 

GULDENSPORENVIERING 
Op 2 juli om 15 u. in de zaal van het 
St.-Pieterskoilege te Jette richt de 
Vlaamse Bond van Gepensioneerden 
haar jaarlijks Guldensporenfeest In. 
Dit jaar met als hoofdvedette Jef 
Eibers. Iedereen is welkom. Ingang 40 
fr, + 3-pas 20 fr. 

LIMBURG 

Sint-Truiden opnieuw naar stembus 
In Groot-St-Truiden staan opnieuw gemeenteraadsverkiezingen voor de 
deur. Pluralisme, verzuiling en politieke benoemingen zijn belangrijke strijd
punten. 
Voor de Volksunie in Zuid-ümburg zijn deze plaatselijke verkiezingen van 
groot belang. 

De fuzies van gemeenten zijn veel 
meer dan een administratieve reorga-
nizatie. 
Het is immers de opdracht van de VU 
om een dam op te werpen tegen de 
uniformizeringstendens, en een effi
ciënt tegengewicht te vormen in een 
decentralizering naar de deelgemeen
ten toe. Door demokratische wijkwer-
king in de deelgemeenten kunnen de 
gefu8K>neerde gemeenten misschien 
beter dan vroeger de federale ideeën 
dienen. 
Verzuiling en partijpolitieke benoemin
gen op gemeentelijk vlak zijn een oud 
zeer, en dienen bestreden te worden. 
In Groot-St.-Truiden stelt dit probleem 
zich acuut omdat de CVP er aast op 
een absolute meerderheid 

Indien de inwoners van Groot-Sint-
Truiden een scherpe kontrole willen 
op het gemeentelijk beleid, dan heb
ben zij er alle belang bij een partij als 
de Volksunie te versterken. 
De lijst Nieuw, die door Volksuniege-
zinden in het leven werd geroepen, 
verzwakt de doorbraak van de federa
le gedachte: immers de kieswet 
speelt in het nadeel van de kleinere 
partijen. 

De lijst «Nieuw» onderschrijft volko
men het Volksunie-programma, en 
men kan dus slechts vergeefs zoeken 
naar een goede reden om op de lijst 
te stemmen 
Bovendien geeft het te denken dat 
voorafgaandelijke koalitie-onderhan-

delingen gesaboteerd werden omdat 
« Nieuw » zijn veto stelt tegen bepaal
de kandidaten van de kartellijst, terwijl 
diezelfde personen nu uitgerekend op 
de lijst van « Nieuw » voorkomen... 

In het belang van de federale gedach
te, én in het belang van de gemeen
schap van Groot-Sint-Truiden moeten 
alle echte Vlaminge_n zich op 5 juni 
scharen achter de Volksunie-kandida
ten. 

Ik doe een beroep op alle inwoners 
van Groot-Sint-Truiden die op 17 april 
voor de VU gestemd hebben, om hun 
gegeven woord volgende zondag te 
hernieuwen. 

Als volksvertegenwoordiger van de 
VU voor Hasselt-Sint-Trüiden beloof 
ik u ook mij ten volle te zullen inzetten 
om de belangen van de Truienaars te 
behartigen. 

Kamerlid 
Willy Desaeyere 

OOST-VLAANDEREN 
Kruishoutemse gemeenteraad 

Waar is de rabarber 
van meneer pastoor? 
Op vrijdag 20 mei vergaderde de gemeenteraad om 15 punten In openbare zit
ting te behandelen. Uitschieters in de dans van leningen en openbare werken 
waren ongetwijfeld de kwestie van het - verworven kantoormateriaal» van de 
vroegere gemeente Huise en de bouw van een nieuwe pastorij ten behoeve 
van de parochie Lede. 
De zitting begon reeds geanimeerd toen de h. Baertsoen mededeling gaf van 
de bezwaren vanwege het afwezig raadslid Platteau. Deze liet opmerken dat 
niet de vereiste tijd verstreken was tussen de oproeping en de vergadering. 
CVP-burgemeester Tant wees dit minachtend van de hand. 

Touwtrekken rond Zmgem opleverde, beweerde de bur-
kantoormateriaal gemeester dat hij tevergeefs ge-

De volgende kor;sluiting kwam na de P°°^^ ^^^ ^°"^^^^ '^ leggen met de 
voorlezing van een brief vanwege de 
goeverneur. aangaande het al of niet 
teruggeven van het «verworven kan
toormateriaal» van de vroegere ge
meente Huue. Zoalo bekend eist het 
scheperkollege van Zmgem de inte
grale teruggave van de inboedel van 
het gemeentehuis van Huise. 
Op de vraag van Dirk Baertsoen, wat 
de kontaktname met het bestuur van 

kandidaat-burgemeester van Zingem. 
Bewenng die na de gemeenteraad 
kategoi lek werd tegengesproken 
door een PVV-schepen van Zingem... 

Ondanks het feit dat burgemeester 
Tant moest toegeven dat hij de koop 
blijkbaar gesloten had met «onbe
voegde personen» gaf hij te kennen 
dat hij zijn «verworven meubelen» 
hardnekkig zou verdedigen — 

desnoods met harde hand I 
Dirk Baertsoen laakte de verhoging 
van de waterprijs (-1-40 % !). Op zijn 
vraag wie de gemeente vertegen
woordigd in de TMVW, replikeerde 
een slecht gehumeurde burgemees
ter dat hij de eerste vergadering niet 
had kunnen bijwonen omdat hij nog 
niet gemandateerd was. De h. Baert
soen vroeg aan de burgemeester een 
even grote inzet voor de prijs te druk
ken in ae toekomst, als voor hel 
behoud vari het omstreden meubilair. 

Restaureren of nieuwbouw ? 

De pastorij St. Dionysius (Lede) be
vindt zich in een erbarmelijke staat. 
Volgens de burgemeester is restaure
ren uitgesloten, dus rest er enkel 
nieuwbouw. Dit was met de mening 
van Dirk Baertsoen. Hij vond de bouw 
van een pastorij voor een parochie 
van 200 zielen een te grote uitgave. 
Hij stelde dan ook een alternatief 
voor: de huisvesting van de pastoor 
in de pastorij van Wannegem of de 
dekenij van Kruishoutem, waar zeker 
plaats genoeg is. De burgemeester 
schermde met wettelijke verplich
tingen om dit voorstel af te wijzen. De 
h. Baertsoen nam dit met en wierp op 
dat hij renminste openlijk zei wat 
anderen eveneens dachten. Hij daag-

JUNI 

10 

11 

BRUSSEL: landelijk kongres van het Verbond-VOS om 
14 u. 30 in de Dynastiezaal A van het Paleis voor Kongressen, 
Kunstberg. 
VOSSEM : Groot VU-Lustrumbal om 20 u. 30 in zaal Edelweis, 
Duisburqstraat. Orkest: Bob Carv. 
HERENT V E L T E M - W I N K S E L E : informatieavond over het Eg-
montplan en de regeringsvorming om 20 uur in zaal Aroma. 
Spreker: kamerlid Willy Kuijpers, 
HEVERLEE: Algemene VU-ledenvergadering 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. 
HALLE: VU-bal om 20 u. 30 in St.-Jozefszaal te Essenbeek, 
Kasteelstraat. Disco-sound Philadelphia. Inkom : 60 fr. 

flfinBCUOLcn 
Vlaams Restaurant Leopold III 
Oostduinkerke-Bad 
Met kamer en ontbijt 
Eigenaar-uitbater Frans De Doncker 
Tel 058/5L14.18 

Nieuws uit Neer- en Opoeteren 

NAAR DE IJZER ! 

Ter gelegenheid van de vijftigste IJzer
bedevaart wordt in samenwerking 
met de VAB-VTB, het Davidsfonds en 
andere verenigingen een bus inge
legd. In de volgende dagen zullen de 
bestuursleden u aan huis bezoeken in 
verband met een mogelijke deelname 
aan deze reis. Vertrek om 6 uur. Prijs: 
200 fr. 

Mocht u geen bezoek ontvangen van 
een bestuurslid, wend u dan tot dok
ter R. Kuipers, Bosstraat 8 te Opoete
ren, C. Berghmans, Smoutweq 1 te 

Dome, of H. Cuppens, Kerkstraat 16 
te Neeroeteren. 

NIEUW GEMEENTERAADSLID ! 

Op de jongste raadszitting legde dok
ter Roger Kuipers, als opvolger van 
dokter Corneiissen, de eed af als 
gemeenteraadslid in de handen van 
burgemeester Gutschoven. Jong, dy
namisch, steeds op de bres voor het 
welzijn van de Vlaamse mensen, hij 
staat ononderbroken tot uw dienst. 
Wij weten dat wij op hem mogen reke
nen. Daarom wensen wij hem van har
te geluk I 

Mimm 
JUNI 

MELLE: senator Oswald Van Ooteghem licht het regeerak
koord toe in het Brouwershuis, Brusselsesteenweg om 1Ö u. 30 
stipt 
GENTBRUGGE-LEDEBERG: informatieavond over het Eg-
montplan en de regeringsvorming om 20 uur in lokaal «Luna
park», Brusselsesteenweg, Gentbrugge. Inleider senator O. 
Van Ooteghem. 7 
ST.-DENIJS-WESTREM: informatieavond over het Egmont-
plan, om 20 uur, In het Gildenhuis. Inleider: senator De Facq. 

de de burgemeester uit de leden van 
de meerderheid ook de gelegenheid 
te geven hun mening vrijuit te zeggen 
en zijn schepenen en raadsleden niet 
te degraderen tot louter ja-knikkers. 
Hij vroeg zich af waarom de burge
meester steeds het woord wou mono-
polizeren Een heftig geprikkelde bur
gemeester schudde de opmerking 
van zich af met de uitspraak «dat de 
gemeenteraad voorbereid wordt in de 
f raktie ». 
Een luchtige noot werd even gebracht 
door een PVV-raadslid die pardoes 
vroeg waar de rabarber uit de moes
tuin van de pastorij gebleven was na 
het bezoek van de schepenen... 
Op aandringen van Dirk Baertsoen 
vroeg de burgemeester aan elk raads
lid zijn persoonlijke mening over de 
pastorij. Opvallend bij de meerderheid 
was de povere formulering, blijkbaar 
zijn ze niet gewoon hun mening in het 

openbaar te zeggen.. 
De CVP-meerderheid besloot dan 
maar een nieuwe pastorij op te rich
ten op de plaats van de oude. Onder
tussen zal de pastoor ergens anders 
gaan inwonen. Misschien in de pasto
rij in Wannegem of de dekenij van 
Kruishoutem ? (jj) 

NINOVE 

WELKOM 
Op zondag 5 juni organizeert de Fed. 
van Vlaamse Vrouwengroepen 
(FVV) een smulpartij te Ninove in zaal 
Berg en Dal, Brusselsestraat (bij de 
nieuwe kerk). Het eetfestijn gaat door 
van 11 u. 30 tot 15 u. en van 17 tot 
21 u. Op het menu staan : soep, haan
tjes, rundstong met kroketten, koffie 
en gebak en dit aan zeer demokrati
sche prijzen. De FVV heet U en uw 
gezin van harte welkom 
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Geld- en machtsmisbruik in Aalter 
Naast de vele «administratieve punten, 
stonden er op de agenda van de laat
ste Aalterse gemeenteraad ook enke
le die in hun afhandeling de typische 
mentaliteit van vele (CVP)-gemeente-
besturen aantonen geld- en machts
misbruik — Bellem dat nu met Aal-
ter IS samengevoegd kocht vroeger, 
vol goede bedoelingen, het geboorte
huis van Flor Grammens met de 
bedoeling het te restaureren en om te 
vormen tot een Grammensmuseum 
Maar burgemeester De Crem van de 
Aalterse CVP verstaat het zo nieti 
Eerst gaat hij het huis kopen voor 2,1 
miljoen, dan koopt hij er een lap grond 
bij 316000 fr, gaat er een nieuw 

museum op bouwen dat geraamd 
wordt op 10 miljoen en bovendien 
krijgt het voortaan de nogal pompeu
ze naam « Historisch museum van de 
Vlaamse strijd» Wij kunnen met ver
dacht worden van gebrek aan res-
pekt voor wat Grammens deed, maar 
dit loopt de spuigaten uit en zo zal de 
eenvoudige Flor het ook wel met 
gewild hebben 
— Het Aalterse sportcentrum dat nu 
al een kleine 150 miljoen kost zet zijn 
lijdensweg van wijzigingen, die het 
gevolg zijn van improvizatie, verder 
Deze keer 1 milj voor een zonne-
tent een sproei-installatie voor de ten
nisvelden, wijzigingen aan de centrale 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - knnierversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

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

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - autoz - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - bjrelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

verwarming, aanleg van een kracht-
balveld en nog een paar van die ran-
teiten 
Als men weet dat gans het complex 
nu al 10 000 fr per inwoner kost, het 
nog lang met gedaan is, en er al enke
le honderdduizenden teveel zijn be
taald aan nachtwerk, zondagwerk en 
overuren omdat het zwembad 
« moest» open zijn voor de verkiezin
gen dan IS het toch erg raar dat de 
hogere overheid, in casu de provincie, 
nooit iets gezien heeft en doet of haar 
neus bloedt Bovendien is het bestuur 
van dit complex in handen van een 
VZW waarvan in de Raad van Be
heer me mand zit buiten de CVP-ge-
kozenen en twee gemeentebedien
den Ook dat heeft de provincie met 

«gezien» Nochtans een seneuze 
domper op het kontrolerecht van de 
oppositie zou men zeggen 
— Verder werd het kasteel en park 
van Poeke aangekocht Kostprijs een 
slordige 20 miljoen plus evenveel om 
het te herstellen en voor iets bruik
baar te maken Weliswaar een mooi 
domein, maar een veel te grote finan
ciële last voor een gemeente van 
15000 inwoners De vraag is nu op 
welke wijze dit domein zal uitgebaat 
worden Hopelijk zal iedere Aalter-
naar er gebruik kunnen van maken 
Hier nog enkele feitjes die sterk naar 
machtsmisbruik ruiken onze achtba
re burgervader vond er mets beter op 
dan aan een discjokey die ter gelegen
heid van een bal een VU-lid en 

gemeenteraadslid als dusdanig be
groette bij het binnenkomen het optre
den te verbieden m alle gemeentelijke 
zalen Hij deed dit bij beslissing van 
het schepenkollege dat echter van 
mets wist Er was en is trouwens van 
die beslissing mets te vinden in de 
notulen van het schepenkollege De 
CVP mocht echter wel, de week voor 
de verkiezingen op het gemeentelijke 
voetbalveld met een wagen rondtoe-
ren die volgeplakt was met CVP-pro-
paganda 
Van notulen van het schepenkollege 
gesproken, die worden prakbsch 
nooit getekend zodat het voor de 
belanghebbenden zeer eenvoudig is 
om er achteraf wat aan te verande
ren Pol De Tollenaere. 

ALLE LENINGEN 
persoonlijk - financiering - hypoteek 

vakmensen 
vertrouwen 
diskretie 

QROEP A2000 

Tel. 091/28.22.44 

Land van Waaslaan 50 
9110 SINT-AMANDSBERG 

WEST-VLAANDEREN 

Cinische CVP te izegem 

BEVLAGGINGSAKTIE 

IN KORTRIJK 

Even uitblazen, dat was de boodschap na de verkiezingen van 17 april. Twee 
verkiezingen naeen (oktober 76 en april 77), is wat veel, zodat deze kroniek 
enkele keren minder gestoffeerd was Intussen is men met blijven stilzitten. 
Onze gemeenteraadsleden in zittingen en kommissies en onze vertegenwoor
digers in stedelijke raden en komitees bijten flink van zich af. Op de twee 
jongste gemeenteraadszittingen heeft de VU een konstruktieve oppositie 
gevoerd Dat belette met dat het er bij wijlen scherp aan toe ging. Uit de 
zowat 30 tussenkomsten van de VU-fraktie lichten wij er hier enkele 

Belastingen 
Het nieuwe stadsbestuur heeft voor 
fikse belastingsverhogingen gezorgd 
Vooral de verhoging van de opcentie
men en de personenbelastingen zul
len zwaar wegen De behandeling van 
de andere gemeentelijke belastingen 
(27 in aantal, een leusachtig getal 
voor wie van het gefusioneerde Kach-
tem komt O was aanleiding voor de 
VU om een genuanceerd standpunt 
in te nemen Wat de VU redelijk en 
normaal vond heeft ze goedgekeurd 
Zinloze en onrechtvaardige belas
tingen kregen een kategonek « neen » 
En elk «ja» of «neen» werd duidelijk 
gemotiveerd Dit verbaasde sommige 
CVPers wel enigszins Een voorstel 
van Geert Bourgeois om bepaalde 
belastingen of kosten met op te leg
gen aan sociale gevallen deed de bur
gemeester aarzelen Hij keek onmid
dellijk in de nchting van zijn CVP-sche-
pen Andre Bourgeois die kennelijk 
met gelukkig was met het voorstel uit 
de oppositie i Toch besliste de burge
meester het amendement van Geert 
Bourgeois goed te keuren Indien hij 
het humeur van zijn schepen inge
volgd had, zou hij trouwens maar een 
modderfiguur geslagen hebben 

Een behoudende 
begroting 
De stadsbegroting is vrij laat voor de 
raad gekomen De meerderheid had 
veel woorden en statistieken klaar om 
haar begroting te verdedigen Na
mens de VU nam Geert Bourgeois 
zo'n klem half uur het lijvige dokument 
en de meerderheidspolitiek onder 
vuur En hij schoot herhaaldelijk raak, 
om toen hij vaststelde dat ernstige 
problemen verwaarloosd worden ten 
gunste van twijfelachtige projekten 

HIJ vatte zijn kntiek samen als volgt 
« Een behoudende begroting Ik vrees 
sterk dat U de stad zal beheren, met 
leiden en besturen». 

Wie werkt ? 
Vnend en tegenstander herkennen 
het de VU maakt werk van haar 

Aktie: spreek steeds 
uw taal te Brussel 

Als de 400000 Vlamingen die tel
kens naar Brussel komen er 
iedere keer hun taal spreken, 
kan er al heel wat veranderen 
Het Vlaams Komitee voor Brus
sel zet een grootscheepse ven
steraffichecampagne op te Brus
sel en in het Vlaamse land 
Izegem, Emelgem en Kachtem 
moeten ook meewerken aan de
ze aktie Niet alleen voor het 
raam van de huizen maar ook in 
openbare gebouwen scholen, 
feestzalen stadhuis, enz moe
ten er zoveel mogelijk affiches 
komen met « Spreek steeds Uw 
taal te Brussel» 
U kan de affiches bekomen 
tegen 10 fr per stuk op de vol
gende adressen 
Gaston Pynket Vlaams Huis, 
Grote Markt, Izegem 
Dirk Pattyn, De Vagant Koorn-
markt Izegem 
Luk Seynaeve, Nederweg 31, 
Izegem 
Walter Vandewaetere, Kruis
straat 9, Izegem 
WIJ rekenen op U Op die wijze 
doet U op konkrete manier aan 
Vlaamse strijdbaarheid 

oppositie Jef Pattyn kon dat nog 
eens duidelijk aantonen n a v de goed
keuring van het zgn «kontrakt grote 
posten» voor het stedelijk elektrici
teitsbedrijf Het stadsbestuur had hier
over een vergadenng belegd waarop 
naast leden van de kommissie voor 
elektriciteit ook alle gemeenteraadsle
den uitgenodigd waren Alleen de VU 
had blijk gegeven van belangstelling 
door de aanwezigheid, naast kommis-
sielid Jef Pattyn, van Geert Bourgeois 

CVP = grondspekulatie 
WIJ geloven dat de CVP te Izegem 
zich stilletjes aan het ontpoppen is als 
de behoedster van de grondspekula
tie Dat zegt ze natuurlijk met luidop' 
BIJ de goedkeuring van de aanleg van 
voetpaden op de verkaveling Kasteel-
wijk-Zuid, klaagde Enk Vandewalle 
het feit aan dat een priveverkavelaar 
op deze wijk zijn verplichtingen met 
naleeft Waarschijnlijk omdat deze 
verkaveiaar (Vanackere, jarenlang 
CVP-provincieraadslid en gemeente
raadslid) een hechte schakel is voor 
de CVP, probeerde de schepen van 
Openbare Werken eerst te doen als
of zijn neus bloedde 

Nav een andere pnvéverkaveling 
stond Enk Vandewalle alweer tegen
over dezelfde schepen met een stel 
netelige vragen en opmerkingen De
ze verkaveling (aan de Wallemote-
straat) had vroeger al in de openbare 
zitting aanleiding gegeven tot een leer
rijk duel tussen de CVP-schepen en 
de VU-opposant Het slot daarvan is 
het onthouden waard Vandewalle 
(VU) Ik hoor U deze verkaveling ver
dedigen met de uitspraak « We moe
ten toch kansen geven aan het vrij ini
tiatief» Dit noem ik geen «vrij initia
tief» maar grondspekulatie Nu beho
ren WIJ wel tot twee verschillende par
tijen (U tot de CVP, ik tot de VU) 
maar we zijn beiden lid van de KWB 
die toch de grondspekulatie scherp 
veroordeelt Hoe rijmt U dat te zamen, 
mijnheer de schepen ' 

Schepen Vandenberghe (CVP) Dan 
zal U de goede KWB'er zijn en ik de 
slechte' 

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 (julden-
sporendag) aan geen enkele Vlaamse 
woning ontbreken 

Vlaggen in kunststof zijn te bekomen 
bij Jozef Labaere, Gr Beatnjslaan 13, 
Kortrijk, tel 21 6577 

Kortrijkse mensen 
Provinciaal kenden we bij de verkie
zingen vooruitgang Deze uitslag en 
deze voor Kamer en Senaat danken 
we voor een groot deel aan de stille, 
onverdroten werkers achter de coulis
sen Jean Bol, Wemer Vandenber
ghe, Wilfned Bogaerts, om er enkelen 
te noemen en velen te vergeten Men
sen die zich met bezieling en ijver heb
ben ingezet voor plaatsing, beplak
king der borden, het aan de man bren
gen van de VU Wij staan wat verle
gen bij zoveel onbaatzuchtige inzet 
Mannen en vrouwen van zulk kaliber 
ontberen wij soms Geef ons er één in 
elke wijk en het zal merkbaar zijn' 

Zij kwam, zag en overwon 

Magda Verbeke-Seynhave 
uit Aalbeke 

Magda Verbeke, 32, regentes, geboren te Wervik, op de taalarens is 
gehuwd met Jo Seynhaeve, leraar maatschappelijk werker aan het 
Inst voor PsychoSociale opleiding (IPSOC), oprichter van het JAC 
te Kortnjk, waarvan 7 jaar verantwoordelijke en van OIKONDE, een 
Kortrijks sastehuis voor ex-gevangenen 
Magda verwierf bekendheid door haar herhaalde aktiviteiten midden 
jeugd en gemeenschap o a als medewerkster centrum voor levens
vorming, leidster van knutselavonden voor verschillende vrouwenor-
ganizaties (KAV, VU-Vrouwen, NCMV, enzj, kortom een met meer 
weg te denken figuur uit het maatschappij-vormend verenigingsle
ven 
Magda kwam pas enige jaren terug naar Aalbeke doch engageerde 
zich snel in alle aktiviteiten De Volksunie kende men er met De fusie 
bracht de gemeente bij Groot-Kortnjk 
Groot-Kortnjk zelf werd opgesplitst in 4 VU-afdelingen waarbij Aalbe
ke, samen met Bellegem, Kooigem en Rollegem onder Kortnjk-Zuid 
resorteerden Magda werd kandidate bij de gemeenteraadsverkiezin
gen, kreeg 637 stemmen en werd meteen verkozen 
Ingevolge de nakende geboorte van een derde kindje, en vooral door 
haar verhoogd, politiek engagement hangt het regentaat voorlopig 
aan de muur 
Naast echtgenote én moeder wil Magda zich nog aktiever gaan inzet
ten voor de verdediging van gans het gewest meer speciaal voor 
haar eigen omgeving, waarbij de zorg om de mens centraal staat 
Op eigen initiatief ontwierp ze in haar buurt reeds een ravotte-plein 
voor kinderen Zij is de verdedigster van autovrije speelstraten maar 
het gemeentebestuur vindt haar voorstellen vooralsnog te vooruit
strevend 
Magda voelt duidelijk de aderslag van het volk, ze weet dat ze werd 
gekozen door mensen die op haar vertrouwen Eens de politieke 
' rodageperiode - en de geboorte achter de rug, wordt ze pas voor
goed de Vlaamse leeuwin aan wie de Kortrijkse CVP-barome een te 
duchten klant zal krijgen En de mensen van haar gewest, een char
mante, parate en kordate werkster' 
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CANNES '77: 
de betere 
kommerciële film in het slop 
of 
mag men zich niet meer 
ontspannen in de bioskoop? 
Het 30e Internationaal Filmfesti
val van Cannes (12-27 mei) is nu 
al een tijdje voorbij. Ue prijzen 
zijn uitgereikt en door velen te 
licht bevonden, pe hoofdpri js 
ging naar een Italiaanse film die 
op een onevenwichtige, maar 
voor cinefielen toch boeiende 
manier het landelijk Italiaans pa
triarchaat ontmaskert als kui
tuur- en vr i jheidsverst ikkend: 
Padre Padrone van de gebroe
ders Taviani. 
Andere bekroonde films als 
Three Women van Robert Alt
man (Shelley Duvall voor de bes
te vrouwelijke vertolking), J.A. 
Martin, photographe van Jean 
Beaudin (Monique Mercure, even
eens beste vrouwelijke vertol
king), Elisa Vida Mia van Carlos 
Saura (Fernando Rey, beste man
nelijke vertolking) en de prijs voor 
de beste debuutfilm, The Duellists 
van Ridley Scott, zijn stuk voor 
stuk moeilijke en/of traagverlo-
pende films waar de doorsnee-
filmloper toch wel oogknipperend 
zal naar kijken. Als deze prenten 
wel ooit allemaal In België een nor
male commerciële bioskoopcarriè
re zullen kennen. De internationa

le jury onder voorzitterschap van 
veteraan Roberto Rossellini heeft 
bovendien geen prijs voor de bes
te regie noch een speciale pnjs 
van de jury uitgereikt (hoewel 
Th. Angelopoelos' De Jagers en 
Wim Wenders' Der Amerikani-
sche Freund zich daartoe best 
konden lenen) maar anderzijds 
wel een priis voor de beste film
muziek toegekend: Norm. With-
fields soundtrack voor Carwash; 
van Michael Schultz, één van de 
weinige in kompetitie vertoonde 
«klassieke» commerciële films. 
Maar zelfs Carwash is té typisch 
Amerikaans (het wel-en-wee van 
een stel zwarte autowassers, de 
nieuwe versie van de «shoe-shi-
ne-boys») om alhier veel sukses 
te kunnen oogsten. Ook op de 
andermaal rijkelijk gevulde film-
markt liepen bar-weinig voor Bel
gië haalbare commerciële fi lms: 
banale seks- en geweldfilms wa
ren er schering en inslag, maar 
die markt is bij ons al verzadigd. 
Enkele Belgische kopers-distnbu-
teurs drukten zich dan ook zeer 
pessimistisch uit over de (com
merciële) toekomst van de bios
koop in België: tevergeefs zoch

ten zij naar iets «nieuws» dat de 
massa weer vierklauwens naar 
de zalen zou brengen. 
Slechte ekonomische tijden zoals 
nu, hebben anders altijd stimule
rend gewerkt voor het bioskoop-
bedrijf, maar in Cannes hebben 
we dit keer enkel de negatieve 
symptomen van de krisis be
merkt • één algemene stakings
dag met enkele banale relletjes 
vóór het festivalgebouw én één 
tijdig opgemerkte bom in het festi
valgebouw toen het filmfestijn 
reeds aan het uitdeinen was en 
niemand meer kon geërgerd wor
den door het feit dat filmstad Can
nes in een oogwenk omgevormd 
werd tot een mini-politiestaat Het 
pessimisme over de toekomst 
van de kinema tout court ligt mis
schien best vervat in Marguerite 
Duras' ofwel bejubelde of verguis
de film, Le Camion, een elitair-intel-
lektueel essay over een vrouw 
die liftend per vrachtwagen de 
Azurenkust afreist, terwijl de ki-
neaste zelf en Gerard Depardieu 
praten over de vele mogelijkhe
den om dat personage in een film, 
die «Le Camion» zou heten, te 
ontleden. Marguerite Duras' film 

Padre Padrone: 

Gouden Palm Cannes '77 

« Why shoot the Teacher ? » van Silvio Nanzzano; Bud Cort. 

IS een moordpoging (in de spiritue
le zin dan) op het medium film en 
wil ze konsekwent zijn, dan zal ze 
zich nooit meer onledig houden 
met « het belichten » van pellicule. 

Zwaluwen die een vage 
filmlente aankondigen 
Uiteraard waren er in Cannes 
toch nog enkele goede commer
ciële films te zien. Wel kon je ze 
op je beide handen tellen 100 % 
intelligent entertainment is de 
nieuwe film van Hal Ashby: 
Bound for glory, een biografische 
prent over de eerste helft van het 
leven van folksinger Woody Gut
hrie, meer dan behoorlijk vertolkt 
door Kung Fu-ster David Carradi-
ne. Misschien heeft Ashby de tra
giek van de ekonomische krisis 
uit de jaren dertig te mooi, te post
kaartachtig in beeld gebracht en 
is Bound for Glory te veel Door
drenkt door een ouderwets Holly-
woodoptimisme, maar je kan in 
alle geval met ontkennen dat het 
hier gaat om een vlotte, professio
neel gemaakte prent die je soms 
sterk ontroert en je intelligentie 
geen geweld aandoet. Leonard 
Rosenmann heeft de muziek van 
Guthrie schitterend geadapteerd 
en Carradine zelf zingt ze met 
klasse. 
Claude Goretta's La Dentellière is 
een intimistische, grote «kleine» 
film waann de kommunikatiepro-
blematiek tussen twee jonge men
sen centraal staat. Met een ge
voelige, tedere maar onverbiddelij

ke camera observeert hij een jon
gen en meisje die na een liefde 
op het eerste gezicht, vaststellen 
dat ze eigenlijk naast elkaar leven 
in plaats van met elkaar. De krea-
tie van de jonge Franse ster Isa-
belle Huppert is aangrijpend. Go-
retta en Huppert grepen naast de 
officiële prijzen maar hun film 
werd door de katoliek-protestant-
se jury bekroond omwille van de 
diep-menselijke behandeling van 
de problematiek van het samenle
ven, waarbij dan sterk de nadruk 
gelegd wordt op begrip, verant
woordelijkheidszin en wederzijd
se verdraagzaamheid. 

Why shoot the teacher ? van Sil
vio Nanzzano is een Kanadese 
produktie met twee bijna vergeten 
Amerikaanse sterren in de hoofd
rol ; Bud Cort (de Harold uit 
Harold and Maude) en Samantha 
Eggar Ook deze film speelt zich 
tijdens de grote krisis uit de der
tiger jaren af, maar de aktie ver
loopt in een verafgelegen Kana-
dees dorp waar een nieuwe on
derwijzer een wat minder briljan
te intrede maakt, maar op een iet
wat onhandige, maar moedige en 
vooral humonstische manier én 
het vertrouwen van de kinderen 
én dat van de dorpsbewoners 
weet te winnen en daardoor zijn 
eigen ontgoochelingen (over de 
koude, over het karige loon, over 
zijn eenzaamheid) weet weg te 
werken. 

Langt Borta Och Nara van de 
Zweedse Marianne Ahrne speelt 

WIJ so 2 JUNI 1977 



kRITI9CH D€K^Kei 

« La Dentellière » van Claude Goretta: Isabelle Huppert. 

ogenschijnlijk in op de trend van 
de «films over psychiatrische in
stellingen », maar wil met bepaald 
het Zw/eeds psychiatrisch verzor
gingssysteem op de korrel ne
men, maar veel meer een algeme
ne ode zijn aan de vrijheid. Vrij
heid die zowel in een ziekenhuis 
als in de « gezonde buitenwereld » 
wordt aangetast door schijn
waarden en -vrijheden die de ene 
mens voor de andere weet op te 
trekken. De vertaling van de 
Zweedse titel luidt « Zo dicht, Zo 
ver», misschien wat vaag, zoals 
de film trouwens ook, want Ma-
nanne Ahrne heeft nergens de 
pretentie gehad de «juiste» weg 
te willen uitstippelen voor mensen 
in moeilijkheden. 
Gizmo van de Amerikaan Ho
ward Smith (maakte voordien 
ooit Marjoè) is een ludieke kompi-
latiefilm over allerlei knotsgekke 
uitvindingen tijdens het begin van 
ons technologisch tijdperk. Gizmo 
Cvrij vertaald «ding ») legt vooral 
de nadruk op de ontelbare ande
re manieren waarop de mens 
zich in de lucht wilde bewegen 
dan de gekende klassieke meto
des. Je kan natuurlijk schateren 
bij het aanschouwen van al die 
knotsgekke dingen die de mens
heid bij het begin van deze eeuw 
heeft uitgedacht, maar zonder 
hun inventie zaten we misschien 
nog steeds in het «steentijd-
perk». 

Ten slotte vermeld ik nog een uit
stekende Hongaarse film (die te
vens met de Fipresci-persprijs 
werd bekroond als beste buiten 
de officiële kompetitie vertoonde 
film) Kilenc Honap (Negen Maan
den) van Marta Meszaros. In eer
ste instantie zet deze film zich af 
tegen de geprivilegieerde positie 
van de Hongaarse man en zijn 
misbruik van deze toestand. De 
vrouw in Kilenc Honap revolteert 
op een fundamentele manier te
gen die mistoestand door vóór 
het leven en tegen abortus te kie
zen als ze een tweede keer een 
kind verwacht, dit keer, van een 
futloze kei-el die haar vrouw-zijn 
niet respekteert en haar verwach
tingen de grond wil inboren. In 
tweede instantie is het decor van 
de film zeer belangrijk: een hy-
per-geindustnalizeerae stad, een 
door milieuverontreiniging sterk 
aangetaste omgeving. Een indinek-
te manier om te illustreren dat het 
Hongaarse kommunisme het lot 
var de Hongaarse werkman of -
vrouw pok niet verbeterd heeft in 
de Zin zoals Marx of Lenin het 
bedoeld hadden 

Frans-Bèl^ië in Cannes 
Van Franstalige zijde waren er 
wel een paar films geselekteerd 
voor enkele nëvenmanifestaties 
zoals «L'air du temps» en «les 
Yeux Fertiles», maar er konden 
niet bepaald prijzen mee behaald 
worden. Chantal Akermans 

News from Itome, een sfeer-
scheppend filmgedicht over New 
York, waarbij op de klankband 
brieven afgelezen worden die de 
maakster en haar moeder tijdens 
de opname-penode naar elkaar 
schreven, werd tweemaal ver
toond onder de meest verschrik
kelijke omstandigheden zodat 
aan het einde van de (16 mm)-pro-
jektie bijna iedereen de zaal had 
verlaten Ook Moi Tintin van Hen-
n Roanne en Gérard Valet kon je 
in Cannes opnieuw zien, samen 
met Patrick Ledoux' Bertlie 
Enkel de Frans-Belgische doku-
mentaire Haoni, van de Fransman 
Jean-Pierre Dutilleux was gloed
nieuw en kende veel sukses. Het 
IS een aangrijpend «gespeelde» 
dokumentfilm over de uitmoord
ing van Indianen in het Braziliaan
se Amazone-gebied. 

De dokumentaire 
richting 
Cannes 77 heeft toch iets nieuw 
gereveleerd, nl. een groot aantal 
politiek-dokumentaire films, voor
al gemaakt in de Derde Wereld, 
waarvoor toch heel wat belang
stelling bestaat m geëngageerde 
milieus. Zo zijn er in de « Quinzai-
ne des Réalisateurs» zog. bevrij-
dingsfilm te zien geweest uit Mo
zambique (25), Cuba (De geschie
denis zal me vrijpleiten), Ecuador 
(Fuera de Aqui, van de in België 
reeds vrij bekende Jorge Sanji-
nes), Portugal (Continuar a viver), 
Mexico (Ethnocide), Frankrijk 
(Mourir pour des images en Nu
cléaire: Danger Immédiat) en 
zelfs uit Rood China (Chinois, 
encore un petit effort pour êtres 
révolutionnaires), van Renè Vien-
net die aan de hand van getuige
nissen van verdrukte Chinese ra-
dikalen het negatieve en onthut
sende bilan van het zo geprezen 
Chinese kommunisme opmaakt. 
Deze dokumentaires zullen na
tuurlijk nooit de kans krijgen om 
in een normaal bioskoopcircuit te 
lopen. U zal naar het marginaal 
filmcircuit toe moeten om deze 
boeiende informatie over de «an
dere » wereld te weten te komen. 
De slotfilm op het 30e Internatio
naal Filmfestival te Cannes zal U 
helaas wél te zien krijgen : Slaps-
liot van George Roy Hill en met 
Paul Newman in de hoofdrol Of 
de droevige en zeer saaie beleve
nissen van een ijshockey-coach 
die enkel geweld als redmiddel 
ziet voor zijn «sport »ploeg. Wie 
goedkoop en vrijblijvend filmge
weld op prijs stelt, zal door Slaps-
hot niet worden oiitgoocheld, 
maar wie wég is van een intelli
gente ontspanningsfilm als The 
Sh/Tgr-(toevallig ook van Hill-New-
man) loopt na 10 minuten de zaal 
reeds uit. We hadden van Can
nes 7 7 toch een prettiger slot-
herinnering willen overhouden. 

Ronnie Pede 

Vlaanderen en Nederland 
Van Vlaamse zi jde; windstil
t e ; in 1975-76 werden er 
trouwens geen nieuwe films 
meer afgeleverd. Enkel Rob-
be de Hert was in Cannes 
aanwezig voor opnamen 
van een dokumentaire over 
censuur (Oshima Nagisa, ma
ker van het in België schan
delijk in beslag genomen en 
veroordeelde Empire des 
Sens, werd o.a. geïnter
viewd) en toen een Neder
landse kultuurman B. P(ode-
vijn) halfweg het filmfestijn 
op het toneel verscheen, kre
gen de Belgen allemaal een 
met bepaald foutloos getikt 
(Unibelfilm zendt naar Can
nes steeds haar frankofone 
zonen en dochters uit!) sten
cil in de hand over de nieu
we Vlaamse films in wor
ding. Met de steun van het 
ministerie van Nederlandse 
Kuituur staan volgende films 
voor 78 op stapel: Exotisch 
van Emile Degelin, Ver van 
de stad (prijs van het beste 
filmscenario 1975, dus einde
lijk eentje dat met in de 
schuif blijft liggen) van Ralf 
Boumans, Het verloren para
dijs van Harry Kumel, Een 
tuin tussen hond en wolf van 
André Delvaux, Verlegen 
Stad van Guido Henderickx 
en ten slotte de Belgisch-Ne
derlandse superproduktie 
Soldaat van Oranje van Paul 
Verhoeven. Ook werd mij in 
Cannes bevestigd dat de nu 
al 4 jaar in produktie zijnde 
«rampenfilm» van Jos Ja
cobs De Goden moeten hun 
getal hebben volgende 
maand klaarkomt 
Van Waalse zijde staan er 
ook nog enkele films op het 
getouw: Frangois Weyerg-
ans maakt op dit ogenblik 
Couleur Chair af, met een 
merkwaardige internationale 
cast : Veruschka, Bianca Jag-
ger. Dennis Hopper, Anne 
Wiazemsky, Laurent Terzieff 
en Lou Castel. Uit het scena
rio valt af te leiden dat het 
een «gangsterfilm» wordt. 
«Tarzoon» Picha bereidt in 
Frankrijk ook een nieuwe te
kenfilm voor, die The last mis
sing link zal heten. Deze film 
zal ons «de waarheid tonen 
omtrent de voorgeschiede
nis». De Franse tekst op het 
informatieblaadje was wel 
duidelijker: «un dessin ani-
mé qui fera toute la vèrité 
sur la préhistoire...» 
Ook uit Nederland viel in 
Cannes niet veel te bespeu

ren. Eén eigen produktie, 
Blindgangers \/an Skoop-kriti-
cus Ate de Jong werd tij
dens de « Eerste internationa
le week van Art et Essai» 
(ook al welluidend vertaald 
door « kunst en proef» !) ver
toond. Ate de Jong zelf was 
volkomen verrast door dit ge
beuren, « men » had hem niet 
eens op de hoogte gebracht. 
Blindgangers met Ansje — 
de Lotehng — Beentjes en 
Derek de Lint in de hoofdrol
len is een uitermate interes
sant filmdebuut van een 24-
jarige filmfreak die met eigen 
middelen een low-budgetfilm 
(kostpnjs ongeveer 2 miljoen 
B.fr.) met een eigentijdse te-
matiek gemaakt heeft Het 

worden de autochtone be
woners plots overspoeld 
door de « moderne » bescha
ving die van het mooie na
tuuroord een toeristische 
pleisterplek voor rijke snobs 
wil maken. Met smoesjes als 
zouden ze plots geld met 
hopen gaan verdienen, wor
den de dorpelingen in slaap 
gewiegd, tot de bewustwor
ding hen tot te laat verzet 
aanspoort. Politiek gezien, zit 
deze Soleil des Hyénes op 
rozen, maar soms krijg je de 
indruk dat de kineast aan 
(langdradige) mooifilmerij wil
de doen, zich teveel bezig 
hield met exotische toestan
den en aldus een deel van 
zijn belangrijke en terechte 

Ansje Beentjes in de Jongs langspeelfilmdebuut:« Blindgangers ». 

samenleven van jonge men
sen in de grootstad, hun ver
zuchtingen, problemen en 
kommunikatiemoeilijkheden 

in een sobere maar treffen
de neo-realistische stijl neer
gezet. Blindgangers is uiter
aard geen affe film, vooral 
het scenario slaat soms wel 
eens op hol en Derek de Lint 
IS in dramatische scènes niet 
bepaald briljant Een figuur 
als Ate de Jong kan « enkel» 
maar stimulerend werken 
voor de verdere ontwikke
ling van de Nederlandse film. 
Een nog «vreemder» geval 
IS de Nederlands-Tunesische 
ko-produktie (Fugitive-Hol
land) Soleil des Hyénes. een 
gestroomlijnde en gesofisti
keerde aanklacht tegen mo
derne vormen van koloniza-
tie in de Derde Wereld, door 
Ridha Behi. In een kustdorp 

boodschap heeft ondergra
ven. 

Nog niet in Cannes of Bel-
giëd) te zien, maar wel 
reeds aangekondigd, waren 
de nieuwe films van Jos Stel
ling (Rembrandt), René van 
Nie (Een Stille liefde en 
Doodzonde), Nouchka van 
Brakel (Het Debuut) en werd 
ook de verfilming aangekon
digd van twee bestsellers nl. 
«Dr. Vlimmen» van A Root-
haert en « Pinkeltje ». En ook 
hier is uiteraard de op 80 mil
joen B.fr. geraamde super
produktie Soldaat van Oran
je (de Belgisch-Hollandse A 
Bridge too far genoemd) van 
het duo Paul Verhoeven/ 
Rob Houwers (de makers 
van Keetje Tippel, Turks 
Fruit en Wat zien ik ?) het pie-
ce-de-résistance voor 1978. 

• Bound for Glory » van Hal Ashby. David Carradine en Ronny Cox. 
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2 JUNI 

BRT 1 

18.00 Gedeon (fJ 
1805 Rondomons 
1830 Zeven kleine Australiërs (fJ 
1900 Rooien en blauwfen 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street (fJ 
2040 Panorama 
21 30 Lachertjes 
21 35 Standpunten 
2200 Première + 
2230 Nieuws 

BRT 2 

1800 Gedeon (O 
1805 Rondomons 
18 30 Zeven kleine Australiërs (D 
1900 Rooien en blauwen 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog 
21 05 Rikketikketak TV-spel naar 

Hendnk Conscience vertelt 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1500 De Waltons ( f ) 
1845 Barbapapa ( f ) 
1855 Nieuws 
19 04 De Kinderkrant 
19 30 Het kleine huis op de praine 

( ü 
2020 Windkracht 16 
2045 Rembrandts dne kruizen 
21 00 Van u wil ik zingen 
21 35 Nieuws 
2150 Hiroshima mm amour 

Frans-Japanse film (1959) 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1840 Kortweg 
1845 Toenstische tips 
1905 Tom en Jerry ( f ) 
1920 Peppi en Kokki (fJ 
1935 Cijfers & Letters 
2000 Nieuws 
2025 Comedy hour Angelsaksi

sche humor 
21 15 All you Need Popgeschie

denis 
2205 Brandpunt 
2245 Napraten op donderdag 
2310 Den Haag vandaag 
2325 Nieuws 

3 JUNI 

BRT 

1800 Beertje Colargol (fJ 
1815 De mens en zijn omgeving 
1840 Dag aan dag 
1910 Portret van een duivenmel

ker 
1945 Nieuws 
2015 Allemaal beestjes 
2045 Bus stop VS-film (1956) 
2115 K T R C 
2245 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1845 Barbapapa (fJ 
1855 Nieuws 
1905 Happy Days 
1930 Europese finale superstars 

1976 
20 40 De mens in het heelal 
21 35 Nieuws 
21 50 The blue Knight (f J 
23 00 De mens in het heelal 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1904 CalimeroCfJ 
1917 De vogel die de Amenkaan-

se Manne versloeg Natuur
film 
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1942 Peter Strauss en Gregg 
Henry 

2000 Nieuws 
2025 De Jordaches (f J 
2200 A k t u a T V 
2250 O moeder, wat is het heet 

(fJ 
2320 Nieuws 

4 JUNI 

BRT 

1400 Doe mee 
1430 Hurricane 

VS-film 
1800 Gedeon Cf) 
1805 De indianen 

Oostduitse jeugdfilm 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 05 Terloops 
21 50 Bert D'Angelo ( f ) 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Studio Vnj 
1620 Het zwarte schild van Fal-

worth 
VS-avonturenfilm 

1755 Lied van de week 
1845 Barbapapa Cf) 
1855 Nieuws 
1905 Tom & Jerry Cf) 
1915 De Willem Ruis show 
21 10 In gesprek met de bisschop 
21 35 Nieuws 
21 50 Doorbraak naar Shiloh 

VS-avonturenfilm Cl 967) 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Bolke de beer Cf) 
1914 Tweekamp 
2000 Nieuws 
2025 Hoe groen was mijn dal 

TV-sene 
21 15 Wenen op muziek 
2215 Hier en nu 
2305 Muzikale meditatie met Ja

mes Galway 
2315 Nieuws 

5 JUNI 

BRT 

900 
930 

1000 

1100 
1200 
1450 
1510 

1520 

1530 
1550 

1620 
1700 

1830 
1835 
1900 

1945 
2000 
2030 

2210 

Doe mee 
Allemaal beestjes 
Eucharistieviering vanuit 
Kortnjk 
Konfrontatie 
Dag aan dag 
Autorennen 
De avonturen van Sinbad 
( f ) 
Champagne en de Franse 
Ardennen Dokumentaire 
Autorennen 
Op de toeristische toer 
Een spoor van zomerzot
heid 
Autorennen 
Koncert in de kapittelzaal 
Muzikaal programma 
Gedeon Cf) 
Openbaar kunstbezit 
Ommekaar 
Zondag bezoekdag ' 
Nieuws 
Sportweekend I 
Het gouden jubelfeest 
TV-spel naar het toneelstuk 
van Gaston Martens 
Nieuws 

NED. 1 

1400 Teleac 
i e 0 0 Nieuws 
1602 Galakoncert 
1700 Vesper 
17 30 Bericht van de v.ilde 

zen 
17.32 Internationale ternia-

kampioenschappen 
1855 Barbapapa 
1900 Nieuws 

1905 Switch CfJ 
1955 Beauty, Daisy, Violet, Gra

ce en Geoffrey Morton 
2045 N V Vogelensangh 
21 25 De Nixon interviews 
2230 Nieuws 

NED. 2 

1855 Kortweg 
1900 Polly in Spanje f f ) 
19 25 Studio Sport 
2030 Varen, maar Cf) 
2110 De strijders 

Film uit 1900 
21 35 Nieuws 
21 40 Cathy's songboek 

Show 
2235 Nieuws 

6 JUNI 

BRT 

1400 Wielrennen 
De Ronde van Italië 

1855 Gedeon Cf) 
1900 Klem klem kleutertje 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortum 
21 00 Wij, zwarten ( f ) 
22.35 Nieuws 

NED. 1 

1045 
1845 
1855 
1905 
1930 

1955 

2115 

2135 
2150 

2240 

Schooltelevisie 
Barbapapa Cf) 
Nieuws 
De Flmtstones Cf) 
De avonturen van Konny 
en zijn vnenden Cf) 
Michel Fugain et Ie Big Ba-
zaï 
Gijs van Groenestein, 
straatveger 
F.lm in opdracht van de 
gemeente Amsterdam 
Nieuws 
Naieven in de Lage Landen 
Eerste aflevering over kun
stenaars de zondagsschil-
ders 
Nieuws 

NED. 2 

845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Het interne leven van de 

vos 
Dokumentaire 

1930 Addams family Cf) 
2000 Nieuws 
2025 Jim Rockford Cf) 
21 15 Vara-ombudsman 
21 40 De pendelaar 

Engels tv-spel 
2215 Achter het nieuws 
23 05 De vrije gedachte 
2320 Socutera 
2330 Nieuws 

7 JUNI 

BRT 1 

1500 Wielrennen 
De Ronde van lta!ie 

1855 Gedeon Cf) 
1900 Jazz in de schuur 
1945 Nieuws 
2015 Laurel en Hardy 

Eerste aflevering van een 
nieuwe reeks 

2035 Verover de aarde 
Oieptevaart 

21 25 De film van mijn bewogen 
leven 
TV-spel 

2245 Nieuws 

BRT 2 

1500 Wielrennen 
1855 Gedeon 

1900 Jazz in de schuur 
1945 Nieuws 
2015 Konfrontatie 
21 05 De pompoeneneter 

Britse psychologische 
speelfilm van Jack Clayton 
Cl 964) 

NED. 1 

1425 

1815 
1845 
1855 
1904 
1954 

2015 
2105 
21 35 
2150 
2245 

Schooltelevisie 
Kijk op kans 
Zesde af levenng «Op 
zoek naar de schat» 
Teleac 
Barbapapa Cf) 
Nieuws 
De man van zes miljoen ( f ) 
Sorak Bergembira'' ' 
Reportage over Indonesië 
Pepper ( f ) 
Simonskoop 
Nieuws 
De Oscaruitreiking 1977 
Nieuws 

NED. 2 

1800 Regenngsjubileum koningin 
Elisabeth 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Av ros puzzeluur 
2125 Gibbsville Cf) 
2215 Televizier magazine 
2300 Den Haag vandaag 
2315 Nieuws 

8 JUNI 

BRT t 

1500 

1700 
1845 
1850 
1945 
2015 
2150 
2240 

Wielrennen 
Ronde van Italië 
Tip-top 
Gedeon Cf) 
Space 1999 Cf) 
Nieuws 
WIJ, zwarten Cf) 
Puur Kuituur 
Nieuws 

NED. 1 

1530 Scapa 
1545 De Wiener Sangerknaben 

Reportage 
1645 Ren je rot 
1715 W I J en onze huisdieren 

Dokumentaire 
1815 Teleac 
1845 Barbapapa Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Van gewest tct gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 Hilde Breitner 

TV-film 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
22 05 Anton Geesink 

Sportportret 
2255 Panoramiek 
2325 Nieuws 

NED. 2 

1845 
1850 
1855 
1904 

1929 
2000 
2025 
2030 
2105 

2155 

2215 
2240 
2250 
2255 

Kortweg 
Ba-bapapa Cf) 
r>lieuws 
Jouw wereld, mijn wereld 
Cf) 
Kenmerk 
Nieuws 
Socutera 
Sar imy Hall-show 
Jeruzalem 10 jaar her
enigd 
Dokumentaire 
Het belangnjkste is de lief
de 
Ars Musica 
Tenslotte 
Nieuws 
Av ros sportpanorama 
Boksen 

Ooor het teken ( f ) duiden 
wij feuilleton aan 

TY-SELERTIE 
D O N D E R D A G 2 J U N I 
15 u., F 2 — He t land van w a a r ik 
k o m (Fr 1956). 
Muz ika le fantaz ie van M a r c e l Car -
ne M e t Gi lber t Becaud , Frangoi-
se A rnou i , Gabr ie l lo, e a 
20 u. 10, RTB — Lieve Louise 
(Fr.-ltal. 1972). 
Me lod rama t i s che k o m e d i e ./an 

Phi l ippe d e B r o c a M e t J e a n n e 
M o r e a u , Jul ian Negu lesco , Didi 
Perego , Y v e s Rober t , e a 

20 u. 30, F 3 — U n e b o n n e p l an -
q u e ( l t . -Sp.-Fr 1973). 
M e l o d r a m a van A l b e r t o La t tuada 
M e t Soph ia Lo ren , A d r i a n o Ce len -
tano, Fe rnando Rey, Juan-Lu.s 
Gal iardo, Tina A u m o n t 
21 u. 50, N 1 — H i r o s h i m a , m i j n 
he fde ( F r - J a p . 1958). 
Psycho log i sche f i lm van Ala in 
Resnais M e t Emmanue le Riva en 
Eiji O k a d a 
V R I J D A G 3 J U N I 
20 u. 15, BRT - B u s h a l t e ( U S A 
1956). 
Psycho log i sche komed ie van Jos 
hua Logan . M e t M a n l y n M o n r o e 
e n D o n M u r r a y 

22 u 25, RTB - Pe te en T l l l ie 
( U S A 1972). 
Poet isch-rea l is t ische blik o p het 
huwe l i j ks leven van Mar t i n Ritt 
M e t Wa l t e r Ma t t hau , Ca ro l Bur
nett , Gera ld ine Page, Ba r r y Ne l 
s o n , e a 
22 u. 52, F 2 — D e made l i e f j es 
( T s j e c h i s c h 1966). 
Sa t i r i sche e n f i lozo f ische fan taz ie 
van V e r a Chy t i l ova M e t Ivana 
K a r b a n o v a e n J i tka C e r h o v a 
Z A T E R D A G 4 J U N I 
14 u. 30, BRT — D e orkaan 
( U S A 1938). 
Z u i d z e e d r a m a van J o h n F o r d 
M e t D o r o t h y Lamour , J o n Hall, 
M a r y As to r , T h o m a s Mi tche l l , 
e a 
20 u. 20, RTB — D e reuzen van 
het w e s t e n ( U S A 1969). 

W e s t e r n van A n d r e w V M c L a g -
len M e t J o h n W a y n e , R o c k H u d 
son, T o n y Agui lar , B r u c e Cabo t , 
Ben J o h n s o n , Ped ro A r m e n d a r i z 
J r , Paul FIX, Mel issa N e w m a n , e a 
21 u. 50. N 1 — Z e v e n Texanen 
( U S A 1967). 
A v o n t u r e n f i l m van Wi l l iam Hale 
M e t J a m e s Caan , M ichae l Sar ra -
zin, B renda Scot t , D o n S t r o u d 
Paul Pe te rsen , M ichae l Burns , M i 
chae l V incen t , Har r i son Ford , N o 
ah Beery , e a 
Z O N D A G 5 J U N I 
17 u., RTB — K a p i t e i n N e m o en 
de v l o t t e n d e s t a d ( U S A 1969) 
A v o n t u r e n f i l m van J a m e s Hill 
M e t R o b e r t Ryan, C h u c k C o n 
nors , Nane t t e N e w m a n , Bill Era
se r 
20 u. 30, F 1 — Rumboulevard 
(Fr.-ltal.-Sp. 1971). 
H u m o n s t i s c h e avon tu ren f i lm van 
R o b e r t Enr,co M e t L ino Ven tu ra , 
Br ig i t te Bardo t , Bill T ravers , C i i ve 
Revil l , G u y M a r c h a n d , e a 
M A A N D A G 6 J U N I 
19 u. 50, RTB 2 - C r o m w e l l ( G B 
1970). 
H is to r i sche rekons t ruk t i e v a n 
K e n H u g h e s M e t R ichard Harr is , 
A l e c Gu inness , Robe r t Mo r l ey , 
Do ro thy , Frank Finlay, e a 
20 u., P J B — T a k i n g O f f ( A m e r i 
k a a n s 1971). 
H u m o n s t i s c h - w r e d e k i jk o p A m e -
nka 's genera t iekonf l i k t van M i los 
F o r m a n M e t B u c k Henry , Lynn -
Car l in, L innea H e a c o c k 
D I N S D A G 7 J U N I 

21 u. 05, BRT 2 — D e Pompoen
eter (Br. -Bri t 1964) 
Psycho log i sche s tud ie van Jack 
C lay ton M e t A n n e B a n c o f t , Pe
te r F inch, J a m e s M a s o n , e.a. 
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« 

NOG STEEDS 

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN 
f^^ï^^-' 

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! U is klant! Uheeft recht op een 
hoffelijk en vriendelijk onthaal! Men moet uw naam, 
uw adres en uwe desiderata noteren! U mag een 
afspraak eisen! Uheeft 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 U zeer 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 
ONZE 

2000 
1000 
3600 
9000 
3000 
2700 

INFORM ATIFCENTR A 

ANTWERPEN, Meir 18 
BRUSSEL, Kolonienstraat 50 
GENK, Winterslagstraat 22 
GENT,Onderbergen43 
LEUVEN, Brusselsestraat 33 
SINT-NIKLAAS, Zamanstraat 54 

Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 

(031)317820 
(02)2194322 
(011)354442 
(091)2519 23 
(016)2337 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. ,„ , ^,,„„^., 

^ Walter KUNNEN 
algemeen voorzitter 

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. 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

MICHEL CAPOEN: 
«Westvlamingen worden 
het tsjolen moe" 

ZiLLEBEKE. — 't Was vrijdagavond, in een stam
kroeg van forenzen uit de Westhoek. Ik kwam terug 
van een legerkamp in Leopoldsburg. Terug naar 
huis: maar ik wist toen nog niet zo meteen wat 
beginnen. 

Het ene woordje bracht het andere mee. Mijn goe
de vrienden die elke week verweg naar Qulévrain 
en elders tsjoolden trokken aan mijn mouw en 
gaven mij goede raad : « Capoentje, waarom tsjool-
de gie zo alsmaar met ons mee ? Leerde gie voort, 
gie begrijpt ons. Dan kunde gie ons later beter hel
pen !» 

Michel Capoen heeft die woorden, 
heeft die vrijdagavond, nooit vergeten. 
Toen werd immers de grondslag ge
legd van een politieke inzet, die hem bij 
de jongste parlementsverkiezingen 
aan een senaatszetel voor het arron
dissement Kortrijk-leper heeft gehol
pen. 
Michel Capoen, 42 jaar, is een vriende
lijk man, een minzaam man. Een stille 
harde werker; zo te zien. De West
hoek kent Capoen: 3.930 voorkeur
stemmen- hij is na Jeroom Leundan 
de tweede Vlaamsnationale senator 
die ooit in het arrondissement Kortrijk-
leper werd verkpzen. 

V E R S C H R O M P E L E N 

Michel Capoen kijkt vandaag aan 
tegen de achteruitgang die de VU bij 
de jongste verkiezingen boekte... Het 
stemt hem nochtans niet zo droef, 
want Michel Capoen denkt vooral aan 
morgen. 

Michel Capoen: «Waarom ik ervan 
overtuigd ben dat de Westhoek mor
gen de rangen van de Vlaamsnationa
listen zal vervoegen ? 
In dit verafgelegen stukje groen Vlaan
deren is er nog steeds de hunker naar 
werk in eigen streek. Om sociale rede
nen ben ik Vlaamsnationalist! Ik ken 
de pendelmiserie. Ik zie onze dorpen 
verschrompelen; de jonge dynami
sche krachten wijken uit.. Ik zal mijn 
uiterste best doen om meer werkgele
genheid in de Westhoek te brengen. 
Vooral de kleine en middelgrote onder
nemingen moeten meer kansen krij
gen om zich in onze streek te vestigen 
en te ontplooien.« 

Michel Capoen is in veel opzichten 
een late roeping. «Vakschool» in le
per, in het Sint-Vincentiuskollege. Va
der was smid in Reningelst. En Michel 
Capoen bleef een tijdje thuis om hem 
te helpen. Tot dan die bewuste vrijdag
avond kwam... «Capoentje, waarom 
tsjoolde gie zo alsmaar met ons 
mee?». De forenzen brachten hem 
opnieuw aan de studietafel. Michel 
Capoen zette zich op 21 jaar inder
daad opnieuw in de schoolbanken : hij 
volgde hoger middelbaar onderwijs in 
Gent. En hij werd technisch ingenieur. 
De lesgever van het vak «kulturele 
geschiedenis» boeide hem vanaf het 
eerste uur, voor het vak zelf had 
Michel Capoen aanvankelijk geen inte
resse. .. Hij geraakte evenwel snel bie-
zonder geboeid door . . Maurits Cop-
pieters. 
Michel Capoen. «Mijn dagelijks kon-
takt met de pendelarbeiders, én de 

meeslepende lessen van Coppieters 
hebben definitief mijn ogen geopend. 
De Vlaamse sociaal-ekonomische 
achteruitstelling in dit land is een laak
baar gegeven dat reeds jarenlang 
onze mensen het leven lastig maakt Ik 
heb onze mensen de wekelijkse uit
tocht zien aanvatten • elke maandag
morgen, op de trein, met de knapzak 
op de rug, droge sokken in reserve, 
een stuk spek... Een zak vol -voorraad 
voor de hele werkweek. Een reisje van 
Vlamertinge vatte voor mij aan om 
5 u 20 's morgens, en ik kwam als het 
wat meewou in Gent aan rond 
8 u. 30... De Westvlamingen tsjolen 
nog steeds urenlang naar hun werk
plaats. » 

O P B O U W W E R K 

De Westhoek heeft Michel Capoen 
geen pendeltocht bespaard. Sporen 
naar Gent, Dendermonde, Zweve-
gem... 

Michel Capoen: « Voor mij is het nu 
wel overduidelijk: de Westhoek kan 
een intens en efficiënt opbouwwerk 

evenals een vernieuwende tewerkstel
lingspolitiek best verdragen. Vandaag 
IS het immers nog steeds zo dat vooral 
jonge mensen met ondernemingszin 
uitwijken, omdat hen hier onvoldoende 
kansen worden geboden. Ikzelf ben 
Reningelst mijn geboortedorp, jaren
lang trouw gebleven. Maar het is ver
domd niet zo gemakkelijk voor elke 
Westvlaming om in eigen streek pas
send werk en toekomstmogelijkheden 
te vinden.» 

Michel Capoen verwacht veel van 
streekanimatie, opbouwwerk, aantrek
ken van de kleine en middelgrote 
ondernemingen, toeristische waarde
ring van de streek... 

En, of de Westhoek dan meer drukte 
van stadsmensen verlangt? 

Michel Capoen: « Onze eerste zorg Is 
om de Westvlamingen voldoende le
venskansen te geven in hun geboorte
streek. De trek naar het verre Brussel 
is asociaal Ten tweede willen we de 
landbouwsektor zien heropbloeien: 
ruilverkavelingen en maatregelen voor 
een betere afzet zijn voor de hand lig
gende middelen daartoe. En de toeris
ten, die zien we graag komen. Maar 
we vragen aan iedereen respekt voor 
onze natuurlijke schoonheid en de rijk
dom van onze streek. De betonmuur 
op de smalle kuststrook hebben we 
niet zo gewild. De ontwikkeling van het 
toerisme in de Westhoek zien we voor
al in de bevordering van de landelijke 
vakanties voor gezinnen. Daaraan is 
momenteel een grote behoefte.» 

SCHABOUWEUJK 

Michel Capoen zal in het parlement 
pleiten voor een ontsluiting van de 
Westhoek. De verbindingswegen, en 
het openbaar vervoer zijn zonder 
meer «schabouwelijk» en ze werken 
de ekonomische ontv^ikkeling ferm te
gen 

Of de Westhoek dus meer beton over 
de velden wenst"? 

Michel Capoen • « Van expresswegen 
verwachten wij veel heil Maar, ten eer
ste mogen er met teveel nieuwe beton-
stroken meer bijkomen, en ten tweede 
moet de infrastruktuur zo ontworpen 
worden dat de streek niet wordt leeg
gezogen. Het leefmilieu m de brede zin 
van het woord heeft voorts mijn grote 
aandacht De Westhoek heeft nog wel 
wat zuiver water en lucht Dat moeten 
we zo houden. Maar er zijn ook de 
energie- en grondstoffenproblemen. 
Het wordt hoog tijd dat we de stap 
van welvaart naar welzijn zetten.» 

In de Westhoek houdt men niet van 
gigantische ondernemingen. Kleine en 
middelgrote bedrijven, met een dyna
mische leiding krijgen er de voorkeur 
Michel Capoen. «Een onderneming 
op-maat-van-de-mens is de beste 
bouwsteen voor een snelle ekonomi
sche ontwikkeling van dit gewest En 
wat de landbouw betreft: kleine onleef
bare bedrijven verdwijnen een na een. 
De totale landbouwoppervlakte in de 
Westhoek blijft evenwel nagenoeg on
gewijzigd omdat de grote boeren hun 
bedrijf uitbreiden Het komt er nu op 
aan de jonge boeren te begeleiden, 
om te vermijden dat de levenskracht 
uit de landbouwsektor zou verdwij
nen. » 

Technisch ingenieur Michel Capoen, 
lesgever in De Panne, pendelt voort
aan naar de senaat in Brussel « Om er 
voor mijn mensen in de bres te sprin
gen. In de streek zal ik mijn sociaal 
dienstbetoon intens en op een verant
woorde wijze uitbouwen. In Brussel 
zal ik de rangen van de Vlaamsnationa-
listen versterken om spoedig een fede
rale staatsstruktuur uit te werken. Het 
IS slechts door Vlaamse macht in 7 
eigen handen dat we onze streekpro-
blemen op een behoorlijke wijze zullen 
kunnen oplossen.» (HDS) 

WIJ S4 2 JUNI 1977 


