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De oude 

onverzoenlijken 

Er tekent zich in de houding van 
de Vlaamsgezinde opinie 
tegenover het 
Gemeenschapspakt langzaam 
maar zeker een kentering af. De 
eerste reakties, onmiddellijk na 
het afsluiten van het akkoord, 
waren hevig en emotioneel. Zij 
berustten goeddeels op een 
ontbrekende of totaal foutieve 
kennis van de inhoud van het 
pakt. Degenen die In die faze aan 
gebrekkige en eenzijdige 
voorlichting hebben gedaan — 
met name een aantal journalisten 
en verenigingen — blijven een 
zware verantwoordelijkheid 
dragen. Te Brussel bv. werd in die 
faze een protestaktie op touw 
gezet, waarbij tal van 
goedmenende Vlamingen 
verzocht werden hun 
handtekening te zetten onder een 
tekst die, op z'n zachtst gezegd, 
op verzinsels berustte. 
Naarmate de werkelijke inhoud 
en de betekenis van het pakt 
doordrongen, werden de 
houdingen genuanceerder. 
Diegenen echter, die in de eerste 
faze louter emotioneel-negatief 
hadden gereageerd, konden niet 
over nacht een ommekeer van 
180 graden maken en blijven 
Ietwat voorzichtiger 
voortborduren op de oude 
tema's, waarbij ze dan toch voor 
het eerst ook positieve punten in 
het gemeenschapspakt 
ontdekten. 

In de derde faze, die thans aan de 
gang is, worden de verhoudingen 
duidelijk. Thans worden de 
definitieve stellingen tussen voor-
en tegenstanders ingenomen. Wij 
zijn In staat geweest, dit proces 
van dichtbij in de Volksunie zelf 
te volgen. Na een periode van 
aarzeling en twijfel heeft de 
tegenbeweging zich ingezet. In 
praktisch alle arrondissementele 
partij-instanties is het pakt 

uitvoerig onderzocht en 
besproken. De partij in haar 
geheel, op een enkele 
uitzondering na, schenkt haar 
vertrouwen aan de partijtop. 
Waarbij echter benadrukt wordt 
dat van deze top een dynamische 
en uiterst waakzame deelneming 
aan de uitvoering van het pakt 
wordt verwacht. 
Men kan de tegenstanders van 
het pakt grosso modo 
onderbrengen in twee groepen. 
Een eerste groep behoort 
traditioneel tot het 
Vlaams-nationalisme. Het is de 
kleinste van beide groepen. In dit 
midden verwerpt men het 
akkoord omwille van de 
toegevingen; even vaak wordt 
echter zelfs het beginsel van 
ieder akkoord verworpen. Tot 
deze groep behoren tal van 
mensen die wij blijven 
beschouwen als vrienden en 
medestanders; we hopen uit de 
grond van ons hart dat een 
degelijke voorlichting, en later het 
totstandkomen van de Vlaamse 
strukturen, hen samen met ons in 
dezelfde formatie zal vinden. 
De grootste groep van de 
tegenstanders echter behoort 
traditioneel tot het 
anti-nationalistische kamp. 
Uitgesproken minimalisten, 
volgelingen van Van Cauwelaert, 
versjacheraars van de 
demokratische Vlaamse 
meerderheid in 1970 menen 
vandaag, de Volksunie de les te 
moeten spellen. Dit waren altijd 
en zijn vandaag nog onze echte 
tegenstrevers. Doorheen gans de 
geschiedenis van de Vlaamse 
beweging loopt de draad van de 
tegenstelling tussen minimalisten 
en maximalisten, tussen 
louter-flaminganten en 
nationalisten. De eersten hebben 
het altijd willen hebben van de 
slechte oneindigheid van 

taalwetterij. Wijzelf daarentegen 
geloofden en geloven rotsvast in 
Vlaamse strukturen, in een 
Vlaamse macht in een Vlaamse 
staat De eersten, die 
verantwoordelijk zijn voor een 
eindeloze reeks van Vlaamse 
nederlagen, kunnen thans niet 
aanvaarden dat de nationalisten 
gelijk zouden hebben: het 
gemeenschapspakt dreigt de 
laatste nagel in hun politieke 
doodskist te worden. 
We hebben ze tégen ons, in de 
pers, in de media en ook — het 
moet gezegd — in enkele van de 

Vlaamse verenigingen. We zullen 
ze tegen hebben bij de 
verwezenlijking van het pakt; het 
zullen de heimelijke handlangers 
zijn van de onverzoenlijke 
frankofonen, omdat ze hopen dat 

het pakt zou mislukken. Wat zo 
denken en zo hopen zij, meteen 
de definitieve afrekening moet 
zijn met de Vlaans-nationale 
politieke macht. 

De Vlaams-nationalisten staan 
voor de keuze. Ofwel«to make 
the best of it», zoals de Britten 
zeggen: het onderste uit de kan 
halen van wat aan mogelijkheden 
in het pakt zit Ofwel — gewild of 
ongewild, bewust of onbewust — 
zich scharen aan de zijde van 
onze oude tegenstanders. 

Wat de Volksunie betreft blijkt uit 
dit alles, dat deze keuze reeds is 
gemaakt. De partij staat stevig in 
de branding. Zij moet het 
aankunnen, de strijd te voeren 
naar twee kanten: tegen de 
openlijke tegenstanders vóór het 
front en tegen de verkapte 
tegenstanders in onze rug. 

Het gaat om veel meer dan 
partijbelang. Het gaat om het 
opbrengen van voldoende kracht 
om de Vlaamse staat te bouwen. 

tvo 
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VOORTDOEN ! 

Aan het partijbestuur zou ik zeggen ; 
blijf rustig timmeren aan de federale 
strukturen, houd rekening met uw eer
lijke militanten en tracht tot meer kon-
takt te geraken met de gewone VU-
kiezer. Stoor U echter niet te veel aan 
het gehuil van sommige kontestan-
ten : op « Panorama-TV» herkende ik 
er weer enkelen die nu reeds sedert 
1961 vanaf het eerste VU-sukses 
niets anders hebben gedaan dan de 
partij afbreken en iedereen die op een 
of ander punt met hen van mening 
verschilt verguizen als «verrader», 
«kommunist» en andere liefelijkhe
den. 

Er zijn nu Vlaams-Nationalisten mee 
aan de macht. Of dit de partij ten goe
de zal komen is moeilijk te voorzien. 
Het is de kiezer die dit zal uitwijzen, 
maar dan moeten wij hem een een
drachtige Volksunie aanbieden. 

R.W., Mortsel 

GENOEG GEDROOMD! 

Vooreerst moet ik zeggen, volkomen 
akkoord met de zienswijze van de h. 
A v D uit Gent (Wij, nr 22). Tot de bnef-
schrijvers die allen met « mooie » hoe-
danigheidswoorden negatief het Ge-
meenschapspakt beoordelen of ver
oordelen • wanneer worden nu eens 
Vlamingen door Vlamingen pozitief 
beoordeeld ? 
De VU nu de schuld geven voor een 
rotte grondwetsherziening, die nu nog 
haar blijvende gevolgen in dit gemeen-
schapspakt weerspiegelt, is onzin. 
Of wil men nog eens 50 jaar wachten 
om een zogezegde pariteit te beko
men? 
Het is dat wat wij wensen: nu einde
lijk een begin maken met een Vlaam
se Staat. Ja, gedaan met geven en 
toegeven aan hen die dreigen, de 
Vlaamse Staat reeds nu te ondermij
nen. 
Vergeet niet: onze tegenstrevers la
chen om onze kleinzieligheid en ge-
knies 

M.T., Berchem 
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MEEGENOMEN 

Het volstaat dat enkele « handige » (?) 
journalisten een kaart bovenhalen 
van Vlaams-Brabant, rond Brussel 
een aantal gemeenten (of delen er
van) voorzien van lijntjes of stippen, 
en heel het gemeenschapsakkoord is 
bekeken. Het bewuste Vlaanderen 
reageert vlug, zeer vlug, vlugger dan 
gewoonlijk. 

Nu de VU aktief betrokken is bij de 
totstandkoming van dit akkoord mo
gen de journalisten met dienst de 
«nadelen» dik in de verf zetten. Dat 
kan immers alleen de VU schaden en 
wat er afvalt is toch maar rap meege
nomen door de traditionelen. 
Bij de artikelgewijze stemming waren 
de VU-parlementairen de enige tegen
stemmers bij verschillende essentiële 
artikels: voor art. 107quater waren er 
bij de andere Vlaamse partijen zelfs 
geen onthoudingen, en evenmin voor 
art. 86bis m.b.t. de pariteit op nationaal 
vlak. 

Van toen af kan geen enkele reële 
Vlaamse eis nog gerealizeerd worden 
indien niet minstens de helft + 1 van 
de franstalige parlementairen hun ze
gen geven (voor alle gemeenschaps
gebonden onderwerpen). 
Toen werd Vlaanderen «verkocht, 
verraden, enz...» — maar ja dat is 
straks zeven jaar geleden I 
Het feit dat we votksnationalist zijn en 
flamingant, geeft ons met het recht de 
werkelijkheid te ontvluchten; we zijn 
ons volk meer verschuldigd dan al
leen maar principiële onverzettelijk
heid. 

Als we willen dat er voor ons volk 
écht iets verandert, zullen we meer 
moeten doen dan alleen maar langs 
de kant gaan staan en hard roepen 
dat we niet akkoord zijn. 
Er zijn dan in de huidige Belgische 
kontekst teoretisch twee mogelijkhe
den ; de aktie binnen de wettelijkheid, 
ofwel de revolutie. De V U heeft de 
eerste mogelijkheid gekozen, en naar 
mijn mening de enig mogelijke. 
De tweede weg, die van de revolutie, 
het uitroepen van een onafhankelijke 
Vlaamse staat of republiek, het naast 
zich neerleggen van de Belgische 
Grondwet... teoretisch is het mogelijk. 
Voor wie gewoon is vanuit zijn zetel 
naar revoluties te kijken in de rest van 
de wereld, op de TV, lijkt het mis
schien wel een reële mogelijkheid. 
Niet voor iemand die tientallen keren 
behoorde tot een groepje van om en 
bij de honderd, in grote dagen al eens 
een paar honderd, die op straat kwa
men om rechtvaardige Vlaamse eisen 
af te dwingen, en die daarbij op wei
nig begrip konden rekenen vanwege 
de passieve Vlaamse gemeenschap. 

W.D.G., Baal 

I N S C H R I J V I N G S R E C H T 

Er is, naar mijn mening, een voorstel 
dat wel eens goud waard kan zijn : de 
Vlamingen moeten zelf het inschrij-
vingsrecht gebruiken. Stelt U even 
voor dat we in rangen van vier naar 
Brussel trekken om er met klank en 
brio de anderen «om zeep» te gaan 
stemmen, want zoals ik het begrepen 
heb is dit een zwak plekje in de Fran
sen hun bolwerk, 't Is maar kwestie, 
aan de mensen van ons te laten 
weten hoe dat nu eigenlijk zo in 
mekaar zit met dat «recht» om op 
onze eigen grond onze «plicht» te 
« mogen » gaan vervullen. 

Q.V.D., Kraainem 

FIER 

Sinds mijn 14 jaar sta ik in de Vlaam
se beweging, jeugdbeweging en later 
VNV. Ik ben 62 jaar. Wij ouderen heb
ben veel moeten offeren voor ons 
Vlaams ideaal en dit doen wij nog 
ondanks ons klein pensioen. Hoe droe
vig is het in « Wij» te lezen, dat de VU 
verraders zijn. Wij echte Vlamingen 
zijn fier op Hugo Schiltz en zijn over
tuigd dat hij nooit de Vlamingen zal 
verraden. 

E.V.K., Antwerpen 

NIET TWIJFELEN 

Vanaf het oprichten van de Vlaamse 
Koncentratie tot nu is er een weg 
geweest van werken, lijden en wat 
meer is, ondanks tegenslagen, vol
houden. 
Dank zij de volhouders en volharders 
zitten nu enkele van onze Vlaamse 
Leeuwen aan de hoogste top. In 
Godsnaam, wie kan nu zeggen en roe
pen : verraders of judassen. In die eer
ste momenten van agressie was ik 
ook een beetje de kluts kwijt. En nu 
enkele dagen later heb ik me terug 
ingewerkt. En Vlamingen, twijfelaars, 
om de liefde Gods, gebruik uw ge
zond verstand en wees blij dat een 
Vlaamse partij, onze partij met een 
grondvest als een rots, eindelijk zo 
ver is dat ze daadwerkelijk kan mee
werken aan het tot stand brengen 
van de volledige stop aan al het anti-
Vlaamse. 

T.W., Halle-Kempen 

GELUKWENSEN 

In het jaar 1920 was ik 18 jaar en lid 
van de Frontpartij. Woonachtig te 
Brussel vanaf 1926, lid van de Front
partij te Brussel, later V N V 1938 kan
didaat te St.-Pieters-Woluwe voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, 1939 
kandidaat op de kamerlijst van het 
VNV. Na de oorlog lid van de Vlaam
se Koncentratie vanaf het jaar 1952. 
Nu is het een historisch feit in de 
geschiedenis van België dat een 
Vlaams Nationale partij mede in de 
regering komt. Wij kunnen niet ge
noeg onze voormannen geluk wen
sen voor de grondvesten van een 
Vlaamse staat, de beperking van 
Brussel tot 19 gemeenten, het kiesar
rondissement Halle-Vilvoorde en de 
splitsing provincie Brabant, de eentali
ge kandidatenlijsten te Brussel, de 
waarborgen voor Nederlands onder
wijs te Brussel. 

J.V., Oudergem 

EENDRACHT 

Na lezing van de tekst van het 
gemeenschapspakt, vinden wij dat 
het voor de Vlamingen gunstig is. Er 
zijn de eerste dagen na het akkoord 
veel onwaarheden verspreid gewor
den, vooral door Vlaamse drukkings-
groepen en verenigingen. Deze had
den beter gedaan eerst de teksten 
goed te bestuderen, i.p.v. vlug kabaal 
te gaan maken en de onderhande
laars, zeer onverdiend, lastig te vallen. 
Hopelijk worden de tegenstanders 
van het gemeenschapspakt realis
tisch en komen ze spoedig tot betere 
inzichten. Immers, eendracht onder al
le Vlamingen is nu meer dan ooit 
nodig. 

A.M., Maaseik 

MISVERSTAND? 

Heethoofdige bestrijders van het ge
meenschapspakt zouden we de woor
den van M. Gijsen in herinnering wil
len brengen, dat politiek verraad vrij 
dikwijls een synoniem is van misver
stand. 
Uitgerekend Lode Claes heeft deze 
konstatering ooit onderschreven, plei
tend voor meer politiek realisme in de 
Vlaamse Beweging. 

T.S., Genk 

V E R B I T T E R D 

In «Wi j» doet u een wanhopige po
ging om de woede en de verbittering 
van de Vlaams-Braba.nders en de 
Vlaamse Brusselaars te sussen . jullie 
hebben het pakt met goed gelezen, 
m.a.w. jullie weten er niets van. Als er 
nochtans iemand de toestand hier 
kent, dan zullen wij het wel zijn : wij 
kennen de onbetrouwbare FDF-men-
taliteit, wij weten dat door dit pakt de 
deur naar een onomkeerbare ver-
fransing is opengezet, net op het 
moment dat wij er met veel moeite in 
geslaagd waren die verfransing in te 
dijken. Dat is de reden van de verbitte
ring die zich van Vlaams-Brabant 
heeft meester gemaakt. Uitgerekend 
dat arrondissement waar de V U voor
uit ging werd door diezelfde V U in de 
steek gelaten. 

P.M., Dilbeek 

EENHEID 

De grendelgrondwet werd door ons 
bestreden, maar ze bestaat helaas. 
Dit houdt rechtstreeks in dat voor een 
kommunautair pakt het akkoord van 

de meerderheid der franstaligen no
dig is. Ofwel dat er stukken moeten 
vallen waarbij niemand is geholpen. 
Het rechtstreekse gevolg is het be
talen van een politieke prijs wanneer 
we demokratisch willen blijven. 
Welnu, rekening houdend daarmee 
wordt aan onze VU-onderhandelaars 
een zeer groot onrecht aangedaan 
door ze voor verrader te schelden. 
Integendeel is hier een zeer hartelijk 
proficiat op zijn plaats : de gewestvor
ming met dne is vermeden I 
Dank u Anciaux, De Bruyne, Schiltz 
en Van der Eist, wij zullen doorgaan I 

J.N., Boechout 

TROUW BLIJVEN 

Eindelijk hebben de «grrrote heren» 
van de CVP en van de BSP ingezien 
dat de Volksunie even goed regerings
verantwoordelijkheid kan dragen als 
zij zelf. Eindelijk, na 25 jaar, krijgt de 
V U loon naar werken. Laat Lode 
Claes en kongoorten maar «leuteren » 
over toegevingen e.d.m. Laat «Were 
Di» maar manifesteren. Zij en zij 
alleen zijn de verraders. Ze verraden 
hun partij. Denken die mensen dan 
hoegenaamd niet na ? Hebben ze wel 
al eens ernstig en zonder vooroorde
len het regeerakkoord gelezen ? Kom 
mensen, wees eerlijk met uzelf en 
tegenover de partij. Blijf de Volksunie 
trouw. Laat u niet beïnvloeden door 
enkele jaloerse partijverraders. Laten 
we vooral nu de moed niet zakken. 
Hartelijke gelukwensen aan stichter 
Frans Van der Eist, aan voorzitter 
Hugo Schiltz, aan onze twee minis
ters, aan onze staatssekretaris en 
aan allen die de Volksunie trouw blij
ven. 

R.T., Merelbeke 

brief van de 
redaktie 
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Ons weekblad is onlangs toegetreden tot de Vereniging 
van Dag- en Weekbladuitgevers. 
In het jaarboek '77 staat «WIJ» zo aangekondigd. Wij 
dachten dat onze lezers dat gerust nnochten weten... 
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Ik beschouw het als een voorrecht 
deze funktie te mogen aannemen op 
dit ogenblik van hoop. Ten gevolge 
van een historisch kompromis, groeit 
de beperkte en vooralsnog onvol
doend waargemaakte kulturele auto
nomie uit tot een volwaardig en ruim 
zelfbestuur voor onze gemeenschap. 
De uitbreiding van de kultuurraden tot 
gemeenschapsraden betekent de defi
nitieve erkenning van de Vlaamse 
nationaliteit. Het is in dit perspektief 
onvoorstelbaar dat leden en frakties 
van de kultuurraad in de komende 
jaren hun belangstelling en hun inspan
ningen laten doseren door angst om 
de grenzen van de grondwet van 1970 
niet te overschrijden. 
Er is geen twijfel over, Vlaanderen ver
wacht gewoon dat wij de weg naar de 
toekomst inslaan en onze werkzaam
heden in stijgende mate uitbreiden tot 
de aangelegenheden die straks tot de 
bevoegdheid van de gemeenschapsra
den behoren. Ligt die bevoegdheids-
verruiming niet gewoon in de lijn van 
het hedendaags dynamisch begrip kui
tuur: te weten, de levensstijl van een 
samenleving"? 

Aldus begrepen, vallen kuituur en so
ciale struktuur ten dele samen Zo is 
kuituur noch een inventaris, noch een 
museum, maar wél beweging, verande
ring, onrustig werken naar meer 
schoonheid, meer waarheid, meer 
rechtvaardigheid. 

Regering en 
Kultuurraad 
Uit de houding van de regering zal 
bli jken of, meer dan in het verleden, 
de wil aanwezig is om de Raad de 
opdracht te laten vervullen die hem 
door grondwet en gemeenschapsak
koord is toebedacht. Is het nog 
denkbaar dat begrotingen laattijdig 
worden ingediend en behandeld ? 
Mogen wij niet veeleer verwachten 
dat de begroting nationale opvoe
ding en de verschil lende deelbegro-
tingen bij de Kultuurraad worden 
ingeleid nog voor de Kamer en de 
Senaat het nationaal gebleven ge
deelte van de begroting behande
len ? Evenzeer zal de waakzaamheid 
van de regering over de stipte uitvoe
ring van onze dekreten, in het biezon-
der van het septemberdekreet en de 
dekreten die de bescherming beogen 
van de integriteit van ons taalgebied, 
van ons Vlaams-Brabant, een barome
ter zijn voor haar bereidheid om de 
autonomie van onze gemeenschap te 
erkennen. 

Volwaardige bevoegdheid 
Het was de bedoeling van de grond
wetgever dat er een in wezen verschil
lende wetgeving kan ontstaan in elke 
kultuurgemeenschap. 

Maurits Coppieters 
voorzitter van 
de Nederlandse 
Kultuurraad 

Dinsdag werd VU-senator Maurits Cop
pieters tot voorzitter van de Nederlandse 
Kultuurraad verkozen. Na hulde gebracht 
te hebben aan zijn voorganger de h. Bas-
cour en het oudste lid de h. Lahaye, hield 
de nieuwe voorzitter zijn maldenspeech 
Op de Inleiding na publiceren we hierna 
deze rede Integraal. 

Logischerwijs moet de wetgever heb
ben gewild dat de bepaling over de 
infrastruktuur, in artikel 2 van de wet 
van 21 juli 1971, aan de kultuurraden 
in rechte de effektieve middelen ver
strekt om hun beslissingen om te zet
ten in konkrete maatregelen van kul-
tuurbeleid. In dat verband moet de vol
waardige bevoegdheid van de Raad 
onmiddellijk worden erkend 
Ik herinner hier slechts aan de door 
de Kamer aangenomen resolutie in 
verband met het biblioteekdekreet. 
Die resolutie moet dat klemgeraakte 
dekreet weer vlot maken. Een spoedi
ge goedkeuring ervan door de Se
naat kan een belangrijk precedent 
zijn om dat soort hinderli jke konflik-
ten ook in de toekomst te vermijden. 

Pluralisme als 
konstruktief besef 
Het wekt in Vlaanderen diepe ontgoo
cheling dat in de nabije toekomst de 
gemeenschapsraad nog alti jd niet de 
vergadering wordt waar de werkeli j
ke macht over het onderwijsbeleid 
ligt. Het is mijn hoop dat de Vlaamse 
gemeenschap, wars van aloude ang
sten en frustraties en misschien te
gen de stroom van een negentiende-
eeuwse mentaliteit in, de kracht en 
de verbeelding weet op te brengen 
om binnen haar eigen grenzen ge
waarborgde schoolvrede te stichten. 
Want die pacifikatie is een condit io 
sine qua non voor haar totale ont
voogding. 
De ontvoogding wordt slechts werke
lijkheid door de erkenning van het plu
ralisme van de diverse levensbeschou
wingen en geestelijke stromingen. Ik 
bedoel het konstruktief besef waarin 
de zelfbeschikking van de Vlaamse 
mens, van elke Vlaamse mens, kan 
worden aangemoedigd. Het is een kli
maat waarin de middelen worden ge
schapen voor zijn demokratische deel
neming aan de opbouw van de maat- , 
schappij 
De politieke vernieuwing mag niet ten 
achter blijven op de maatschappijver
nieuwing Daarom moeten allen die in 
onze gemeenschap verantwoordelijk
heid op zich nemen in de eerste plaats 
luisterbereid zijn. Zij kunnen de in
spraak niet missen van kristenen en 
humanisten, van klassenstrijders en so-
lidaristen, van liberalen, kultuurflamin-
ganten en nationalisten. Zij moeten het 
oor te luisteren leggen naar de feminis
ten, naar de romantici en de utilitans-
ten, naar degenen die voor hun bezig-
zijn in de wereld worden geïnspi
reerd door het evngelie en naar hen 
die voortbouwen aan het socialisme 
Zij moeten aandacht opbrengen voor 
degenen die worden gedreven door 
utopische verbeelding en voor hen die 
hun aktie bouwen op streng-weten-
schappelijke analyse. Een volksge

meenschap kan niet tot echte ontplooi
ing komen zonder de participatie van 
alle groepen — hoe klein ook — die 
door hun ideeèn en engagement wer
ken aan de kwaliteit van de samenle
ving. Zij allen toch zetten de meer dan 
een eeuw terug begonnen strijd voort, 
de strijd voor de emancipatie van het 
hele volk. Zij zijn de erfgenamen van 
Emiel Moyson en pnester Daens, van 
Julius Vuyisteke en Albrecht Roden-
bach, van Hippoliet Meert en Lodewijk 
Dosfel, van Elisa Belpaire en Rosa de 
Guchtenaere Zij volgen het spoor van 
de strijders uit de bewogen periode 
tussen de wereldoorlogen, met al de 
ontgoochelingen en.misverstanden die 
nu eenmaal onvermijdelijk zijn in een 
ontvoogdingsbeweging. 

De 
onderwijsbevoegdheid 
van de Raad 
Ondertussen ligt het voor de hand dat 
de Kultuurraad maximaal gebruik 
maakt van zijn bevoegdheid inzake 
onderwijs. Zo verkent hij het terrein. 
Zo tast hij de grenzen af. Zo draagt hij 
bij tot de groei van een nieuw klimaat 
waarin die grenzen straks grondwette
lijk kunnen worden verlegd. 
Het is dan ook geen te hoge verwach
ting dat de Kultuurraad reeds nu, in 
samenwerking met de door hem opge-
nchte Vlaamse Interuniversitaire Eaad, 
het echte universitair beleid voor 
Vlaanderen begint uit te tekenen dat 
hem in 1981 definitief moet toevallen. 
Zo schept het Vlaamse kultuurdepar-
tement het hoger onderwijs voor het 
volk, in de geest van Lodewijk de 
Raet, een instrument van de Vlaamse 
volkskracht. 

Vlaanderen in Brussel 
Speciale zorg van deze Raad en nog 
meer van de Gemeenschapsraad 
moet blijvend uitgaan naar de Neder
landstalige gemeenschap in de hoofd
stad, naar Vlaanderen in Brussel 
Biezondere waakzaamheid blijft gebo
den. Vooral de moederplant van onze 
gemeenschap aldaar, namelijk de Ne
derlandstalige onderwijsgemeen-
schap, moet veilig worden gesteld. 
Extra-maatregelen waren trouwens 
vooropgesteld als kompensatie van 
de beruchte «vnjheid van het gezins
hoofd» Het koninklijk besluit van 5 
mei 1971 organizeerde een biezonder 
ministerkomitee voor de opnchting, 
versterking en stimulering van een vol
ledig Nederlandstalig onderwijsnet in 
de Brusselse agglomeratie. De rege-
nng moet werk maken van deze spij
kerharde afspraken. De Kultuurraad 
kan hierbij een aktiverende rol spelen. 
Met de huidige biezondere normen, 
alleen voor het lager onderwijs, komen 

wij er niet. Het akkoord over de kom-
pensaties impliceert dat de vrijheid 
van keuze zich uitstrekt over het hele 
gamma van voor- en naschools onder
wijs en over alle onderwijsniveaus. Op 
al die vlakken moet er voor de Neder-
landstaligen voldoende keuze zijn. Pas 
dan IS er een reële vrijheid van het 
gezinshoofd. 
Voor het leven zelf van de Nederland
stalige gemeenschap in Brussel is de 
uitvoering van konkrete maatregelen, 
in het kader van de vroeger afge
sloten akkoorden, een dringende 
noodzaak. 
Pacta sunt servanda: overeenkom
sten moeten worden nageleefd, zij 
scheppen een juridische en etische 
verplichting, zij vormen de grondslag 
van de rechtsstaat. 
Ik ben zeker van de vastberaden wil 
van alle leden van de Kultuurraad om 
de toekomst van de Brusselse Vla
mingen veilig te stellen. Vlaanderen 
laat Brussel niet los. 
Elke poging om de levenskansen van 
onze gemeenschap in de hoofdstad 
van ons land aan te tasten wordt 
door ons beschouwd als een aanslag 
op het bestaan zelf van dit land. 

Buitenlands 
kultuurbeleid 
Een ontvoogd en geestelijk bevrijd 
Vlaanderen is in staat ook een buiten
lands kultuurbeleid te voeren waarin 
het vanuit zijn autenticiteit alle volken 
van de wereldsamenleving kan ont
moeten. Uiteraard denkt men hierbij in 
de eerste plaats aan versnelde kulture
le integratie met Nederland, die in de 
komende zittijd onverwijld moet wor
den bevestigd door de ondertekening 
en ratifikatie van het Verdrag inzake 
een Nederlandse Taalunie. 
De in de Kultuurraad herhaaldelijk tot 
uiting gekomen zorg voor de Vlamin
gen in het buitenland moet leiden tot 
konkrete beleidsmaatregelen en de on
vermoeibare strijders voor onze kui
tuur in de Franse Nederlanden wach
ten lang genoeg op de opening van 
een Nederlands huis te Rijsel. 

Ontwikkelingssamen
werking 
De staatsrechteli jke bevestiging van 
onze gemeenschap houdt in dat deze 
Raad bevoegd is voor de hele sektor 
van de persoonsgebonden ontwikke
lingssamenwerking. Dat is de geest 
van de ook door België in 1973 in de 
Verenigde Naties goedgekeurde Ver
klaring van de Universele Rechten 
van de Volkeren. Het betekent een 
resoluut overstappen van een vaak 
eenzijdige en paternalistische hulp
verlening naar een wisselwerking tus
sen gemeenschappen, wier kuituur 
een onvervangbare bijdrage is tot de 
vermenseli jking van deze planeet. 

Een beleidsnota 
Waarachtige vrede tussen de gemeen
schappen kan in dit land slechts tot 
stand komen, als hun samenleven 
stoelt zowel op een volwassen zelfbe
schikking als op een redelijke vorm 
van samenwerking tussen de betrok
kenen. 
Zou het derhalve niet zinvol zijn dat de 
regering eerstdaags, bij voorbeeld in 
de vorm van een beleidsnota, deze 
hoge vergadenng in de gelegenheid 
stelt een debat te houden over de 
opdracht die luidens het gemeen
schapsakkoord, wordt toevertrouwd 
aan de Gemeenschapsraad? 

De opdracht 
Die opdracht, het scheppen van een 
geestelijk vrije samenleving, het op
bouwen van een tolerant pluralis
t isch Vlaanderen, heeft de dichter 
Anton van Wilderode treffend ver
woord : 
- De wereld die wij willen is een 

Vlaanderen, 
verlost van velerlei onvrijheid en 

bevoogding, 
weer vaderhuis voor zijn verstrooide 

kinderen. -
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En bovendien 
Gemeenschapspakt integraal 

... is het in de Kamer stiller gewor
den, nu de socialisten de oppositie-
banken verlaten hebben. 
... blaffen de deftige liberale heren 
immers wat stiller en deftiger. 
... krijgen de lezers van «Het Laat
ste Nieuws • nu eindelijk ook wat fla-
mingantisch leesvoer voorgescho
teld. 
... verklaarde PSC'er Vanden Boey-
nants slechts bij vergissing de eer
ste oproep voor de eedaflegging 
niet beantwoord te hebben. 
... berustte een en ander op misver
stand en samenloop van omstandig
heden. 
... moet de Koning twee keer naden
ken vooraleer hij PSC-ministers tijd 
laat vrij maken om hem een bezoek
je te brengen. 

... komt er volgend jaar wellicht een 
nieuwe radiopiraat op zee. 

... kunnen de unitaristen de kans grij
pen om de laatste Belgicistische 
klanken de wereld in te sturen. 

... heeft RW-voorzitter Gendebien 
het gemeenschapspakt in de Kamer 
verdedigd. 

... zouden de Vlaamse schepenen in 
de Brusselse agglomeratieraad net 
voor het ter ziele gaan van deze 
instelling toch nog bevoegdheden 
toegewezen krijgen, in ruil voor hun 
instemming met projekten die de 
FDF-schepenen op tafel leggen. 

... komt er immers in de FDF-RB-
meerderheid een breuk, omdat de 
liberalen in de fraktie van het Ras-
semblement Bruxellois net als in het 
parlement behoefte hebben aan een 
oppositiekuur. 

... worstelt de fusiegemeente Mid-
delkerke-Westende met fusieperike
len : de gemeente telt twee telefoon
zones, en wordt door twee gerechts
diensten gekontroleerd. 

... heeft een Leuvense kunstenares 
op bevel van de rechter een artistiek 
werk moeten slopen: een prachtig 
muurtje om haar woonst, opgetrok
ken zonder toestemming van stede
bouw. 

... laakte haar advokaat «de bureau-
kratische normen van de diensten 
van stedebouw.» 

...boekt het ministerie van Financiën 
het ene rekord na het andere. 
...zal de staat naar verluidt dit jaar 
niet minder dan 250 miljard fr. van de 
kapitaalmarkt afromen. 
...heeft de overheidssektor nog 
nooit voorheen zoveel geld van de 
kapitaalmarkt aangetrokken. 
...is de keerzijde van dit rekord: een 
enorme geldnood van de overheid, 
om de nooit gezien staatsschuld af 
te lossen. 
...wijzen ekonomische redakteurs op 
deze verontrustende trend. 
...bedroeg de totale rijksschuld eind 
vorig jaar 1.058 miljard fr., of 130 mil
jard fr. méér dan het jaar voordien. 
...wordt nu reeds rekening gehouden 
met een staatsschuld van om en bij 
1.225 miljard fr. op het einde van dit 
jaar. 

...en is dit bijna het dubbele van de 
rijksschuld op het einde van 1970. 
...heeft de EG-kommissie voor Ener
gie berekend dat in de lidstaten, in 
tegenstelling tot hoogdravende poli
tieke verklaringen, er vorig jaar hoe
genaamd geen sprake is geweest 
van energiebesparingen. 
...zien sommige staatshoofden de Eu
ropese verkiezingen met een onge
ruste blik tegemoet, en wordt nu 
onder meer in Frankrijk reeds ge
pleit voor het uitstellen van deze ver
kiezingen. 
...wordt dit jaar de 675e verjaring 
van de Guldensporenslag herdacht. 

En bovendien 

in onze inleiding tot de 
samenvatting van het so-
claal-ekonomisch program
ma van de regering, vorige 
week, schreven we dat we 
«grote gedeelten» van hel 
gemeenschapsakkoord had
den gepubliceerd. Sommi
gen hebben daaruit afgeleid 
dat we bepaalde passages 
bewust zouden geschrapt 
hebben... We hebben niets 
te verbergen, want de redak-

teur die deze inleiding 
schreef, vergiste zich : het 
gemeenschapsakkoord ver
scheen integraal in « WIJ« 
van 3 juni jl. Van deze ka
tern (met de volledige tekst 
dus) werden trouwens tien
duizenden extra gedrukt en 
aan alle hoofdleden toege
stuurd. 

Deze rechtzetting om elk 
misverstand te vermijden. 

S P O R T F E D E R A L I S M E 

De volleybalbond gaat opge
spli tst worden in twee vleugels, 
een Vlaamse en een Franse. De 
nationale kampioenschappen 
blijven ongewijzigd. Wijzigingen 
komen er dus enkel op het 
gebied van het beheer en van de 
financiën. Beide vleugels zullen 
op dat gebied zelfstandig wer
ken, maar overkoepeld worden 
door een soort nationale Raad 
van Beheer. Persoonlijk vinden 
wi j dat niet nodig. In onze ogen 
zou een kommissie «ad hoc» 
volstaan om de zaken die natio
naal moeten geregeld worden, 
op te knappen, en kan men de 
verdere overkoepelende betutte
ling beter vermijden. Meteen 
zou ook het probleem opgelost 
zijn dat vooral de franstalige 
dagbladen zien opduiken: van
waar moet het geld komen voor 
die overkoepelende administra
t ie? 

In alle geval wordt het steeds 
duideli jker dat ook de sportbon
den aan het federalizeren gaan. 
De handbalbond gaat onvermij
delijk in die richting en zopas 
werd een Vlaamse Schaakfede-
ratie opger icht 
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PAPIERVERSPILLING 

Regelmatig wordt in de admini
stratie aangedrongen op sober
heid o.a. in het verbruik van 
papier. Alle journalisten weten 
hoeveel tonnen papier vanuit de 
ministeries en de parastatale 
diensten de wereld worden inge
stuurd. Een bepaalde dienst 
zendt regelmatig programma's 
naar de bladen, waar ze veelal 

dienen als... papier om nota's te 
nemen. Ook de drukkeri j van het 
Belgisch Staatsblad heeft er 
een handje van weg, royaal met 
papier om te springen. Zo ontvin
gen we dezer dagen een < be
richt aan de abonnenten». Het 
betrof een korrektie in een tekst 
van de Senaat (Beknopt Ver
slag). Het ging hoop en al om 

enkele lijnen tekst. Daarvoor ge
bruikte het Staatsblad vier volle 
bladzijden, met de korrektie op 
de eerste biz. en niets op de 
andere drie. 
En maar aandringen op bespa
ringen en versobering, en maar 
janken over de krisis... 

L I B R E - T R A U M A 

De « Libre Belgique » kan zich er 
maar niet bij neerleggen dat de 
ti jden veranderd zijn en dat het 
unitaire België nu meer dan ooit 
zijn langste ti jd heeft gehad. Uit
gerekend in deze periode na het 
Egmontpakt en de vorming van 
een nieuwe regering, wier voor
naamste taak zal zijn België met 
federalizerende strukturen te be
denken, publiceert de Libre een 
artikel van Jo Gerard over « Les 
origines empoisonnées du sepa
ratisme en Belgique » (De vergif
t igde oorsprong van het separa
tisme in België). Het hoeft nie
mand te verwonderen dat de 
auteur er weer de zgn. Flamenpo-

De witte kuif van Coppieters boven de voorzitterszetel van 
de Nederlandse Kultuurraad. Een simbool. Een voorzitterlijke 
maidenspeech, breed en pluralistisch en naar de wijde 
wereld gericht, maar onvervalst Vlaams-nationaal Een sim
bool 
.. .en de Kultuurraad wordt straks, als de nieuwe strukturen 
van het gemeenschapspakt in voege treden, het Vlaamse par
lement En de eerste voorzitter van dit Vlaamse parlement 
wordt een Vlaams-nationalist Maurits Coppieters. Besneeuw
de vuurberg. Witte kuif boven een warm hart. 
Van gemeensghapsakkoord naar gemeenschapsakkoord 
spant zich de boog van de politieke loopbaan van Maurits 
Coppieters. 1963. Hertoginnedal Geven en toegeven, zonder 

Nieuwe bladzijde 
iets in ruil te krijgen voor Vlaanderen. Iemand maakt zich 
kwaad. De verbondskommissaris van het VVKS, opvolger 
van Van Haegendoren, wordt omwille van Hertoginnedal een 
politieke aktivist Gemeenteraadslid te St-Amandsberg, 
nadien volksvertegenwoordiger te St.-Niklaas, zijn geboorte
stad. Nog later senator 1977. Egmontakkoord. Geven en 
nemen, zo wordt de Vlaamse staat geboren. En eerste parle
mentsvoorzitter van het Vlaams parlement wordt Maurits 
Coppieters. De rebel van 1963, de overwinnaar van 1977. 
Daartussen veertien jaar van strijd. Veertien jaar om de unitai
re gedachte definitief te vervangen door de federale. 
Links ? Rechts ? Gemakshalve wordt Coppieters nog al eens 
ingedeeld bij de progressieve vleugel van de Volksunie. 
What's in a name ? Op de keper beschouwd is hij nergens 
indeelbaar Tenzij bij de allerbeste en de allerbreedste tradi
tie van het Vlaams-nationalisme. Moyson de socialist. Dosfel 
de nationalist, Daens de kristen-demokraat: bij Maurits Cop
pieters vloeien ze samen tot de brede syntese van een natio
nalisme dat Vlaams is, zonder het klassieke verbindings
streepje. Eigentijds. Van gisteren en van altijd, maar voor de 
mensen van vandaag. 
De officiële Coppieters. Een charismatisch man, groot rede
naar Jurist geworden tijdens zijn parlementaire loopbaan, 
voor de centrale eksamenkommissie. Impact op velen in en 
buiten de partij vooral op jongeren. Een hart van koeke-
brood. Mèar lastig. Lastig als het gaat om de dingen die hij 
verafschuwt Geweld. Ideologische oogkleppen. Liefdeloos
heid. 
Coppieters tussen vier muren, onbekend in de beschutting 
van een gekultiveerde privacy. Biblioteek waarin de gedach
ten van deze eeuw trillen op iedere plank. Huisorgel en zélf 
musiceren. Licht klassiek, romantisch, nationalistisch in de zin 
van Tsjaikowski en Smetana, geuzenliederen. Een muzikale 
smaak die literair is, literair in de zin dat hij op toon zet wat 
het hart en de geest beweegt De grote passies, in stapels 
vakliteratuur op zjjn werktafel: kultuurbeleid, onderwijs, de 
kunst van het samen-leven. 
Zijn kracht en ook zijn zwakte. Moeilijk neen kunnen zeggen. 
Mens te zijn tussen mensen. Emotioneel en dus beïnvloed
baar Naast de koude berekenaars in de politiek iemand die 
naar de sterren grijpt Soms naast de sterren grijpt Maar het 
nooit lager gaat zoeken. 
De witte kuif van Coppieters boven de voorzitterszetel van 
de Nederlandse Kultuurraad. IS er een bladzijde omge
draaid ? 

l it iek bij sleurt, o.m. met een 
citaat uit de notulen van de h. 
Schaible, de Duitse chef van de 
Vlaamse administratie in Vlaan
deren in 1917. Alhoewel de au
teur van kommentaar afziet 
(naar hij zelf beklemtoont) is het 
artikel in het algemeen en het 
citaat voornoemd in het biezon-
der één verdachtmaking van al
les wat van ver of van bij iets 
met de federalizering te maken 
heeft. 
Een achterhoede-gevecht uit de 
vele, die de Libre als « moniteur 
des causes perdues» reeds zo 
vaak heeft moeten leveren. 

S C H I L T Z N O D I G T UIT 

Verleden week kon U lezen dat 
VU-voorzit ter Hugo Schiltz het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen heeft uitgenodigd 
om tot een debat te komen over 
het gesloten Gemeenschaps
pakt. 
Dat dit zomaar geen grootdoene
rij was, zoals sommigen zegden, 
bli jkt uit de brief die onze voor
zitter aan het Overlegcentrum 
verstuurde. Hier volgt de inhoud 
van de brief. 
- U hebt wellicht reeds in de 
pers gelezen dat het in mijn 
bedoeling zal liggen, U uit te 
nodigen tot een tegensprekelijk 
debat over het zgn. Gemeen
schapspakt 
Bij deze ben ik zo vrij, U dit voor
nemen te bevestigen. Dit debat 
kan, naar uw voorkeur, openbaar 
of besloten zijn. Persoonlijk 
geef ik de voorkeur aan een 
open debat 
Indien U op dit voorstel zou wil
len ingaan, dan zullen de prakti
sche schikkingen m.i. zeer vlug 
en gemakkelijk getroffen kun
nen worden.» 
Afwachten dus wat het Overleg
centrum zal antwoorden. 

Z W A L M - S T R E E K 

Hoe berichtgeving soms ge
kleurd kan zijn hebben de 
Vlaams-nationalisten al meer 
dan één keer ondervonden. Zon
dag II. nog, toen de uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in de gemeente Zwalm werden 
bekendgemaakt. In heelwat uit
zendingen van radio en TV werd 
zo maar onomwonden verteld 
dat de Volksunie er twee zetels 
zou verloren hebben in vergeli j
king met de gemeenteraadsver
kiezingen van oktober 1976. 
Daar is niks van aan. De waar
heid is dat de VU in 1976 niet 
eens was opgekomen en nu in 
Zwalm voor het eerst aan de ver
kiezingen deelnam. Ook werd er 
verteld dat de VU er 67 stem
men haalde. Ook dat is niet ju is t 
De VU- l i js t die slechts uit één 
man bestond, haalde 93 stem
men. Van kwakkels gesproken... 
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B R O O D N I J D EN 
S A B O T A G E 
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De frankofonen (of het nu om 
Franstalige Brusselaars of Wa
len gaat) deinzen werkelijk voor 
niets terug, vooral als het tegen 
de Vlamingen gaat. De staking 
van 40 Waalse arbeiders te 
Chertal uit broodnijd tegen hun 
500 Vlaamse wêrkmakkers te 
Genk is van deze onverdraag-. 
zaamheid en broodnifd het zo
veelste staaltje. 
Het geschil is een gevolg van 
een vooruitziend beleid in Lim
burg en een falen van de leiding 
(Cockerill) in de Luikse indus
trie. Arbeiders en vakbonden te 
Genk hebben nochtans zeer 
voorzichtig gereageerd op de 
staking van de veertig. Het 
mocht echter niet baten. De Wa
len hebben de Vlaamse voorzich
tigheid eens te meer als zwak
heid geïnterpreteerd en volhar
den dus, waardoor de 500 van 
Genk tijdelijk werkloos dreigen 
te vallen en wat even erg is (of 
nog erger!) waardoor de geplan
de modernizering en uitbreiding 
van het Genkse staalbedrijf in 
het gedrang komt. 
Ook de Waalse arbeiders heb
ben destijds de nationale 
solidariteit gevraagd om de 
Waalse staalnijverheid te red
den. Bij de eerste beste gelegen
heid echter verloochenen ze de
ze solidariteit wanneer deze ten 
gunste van de Vlaamse nijver
heid speelt! 

Het wordt inderdaad hoogdrin
gend dat deze staat gefederali-
zeerd wordt o.m. om onze eigen 
sociaal-ekonomische toekomst 
veilig te stellen en ook een ein
de te maken aan de onduldbare 
frankofone bedreigingen, chanta
ge en sabotage! 

S T E N C I L -
K O R R E S P O N DENTIE 

Dit is de tijd, waarin een paar 
mensen menen dat ze hun privé-
korrespondentie moeten af
werken met de stencilmachine. 
Ene meneer Patrick Faveere 
richt zich dezer dagen met een 
omzendschrijven tot een aantal 
Volksunie-instanties. Hij nodigt 
daarbij uit tot een debat over het 
Gemeenschapspakt. 
Meneer Faveere mag écht niet 
kwaad zijn indien wij op dit ver
zoek niet ingaan en indien wij al 
onze vrienden de raad geven, er 
even negatief over te beslissen. 
Volksunie-voorzitter Schiltz 
heeft de vertegenwoordigers 
van het Vlaams Overlegcentrum 
uitgenodigd tot een publiek en 
tegensprekelijk debat. Indien de

ze heren ingaan op de uitnodi
ging, dan kan er misschien een 
boeiende en vruchtbare uitwisse
ling van meningen ontstaan. En 
wie verder wil debatteren, is 
daarbij van harte welkom. 
Maar we gaan heus niemand het 
faveurke doen van dovemans-
gesprekken. 

V O C 

Het Vlaamse Onderwijscentrum 
publiceerde zopas 'n jubileum-
uitgave van de scholengids 
voor Brussel. 
Deze nieuwe editie is inderdaad 
de tiende in de reeks. Het begon 
allemaal in april 1968 toen het 
VOC zijn werking startte in een 
paardestal in Eisene. 
Paardestallen zijn er haast niet 
meer in Brussel. Slecht gehuis
veste Vlaamse scholen jammer 
genoeg nog wel. 
Sekretaris Garré van het VOC 
benadrukt in de tiende gids der 
Nederlandstalige scholen de 
vooruitgang van het Vlaams on
derwijs in de hoofdstad. Niet 
alleen hebben de Nederlandstali
ge scholen zich hier goed ge
handhaafd, maar de kwaliteit 
van het onderwijs is er merk
waardig op vooruitgegaan. 
Openluchtklassen, pedagogi
sche uitstappen, boerderijbe-
zoek, enz... geven de Vlaamse 
kinderen die in Brussel schoollo-
pen de kans een goed uitge
bouwd en ervaringsgericht on
derwijs te genieten. 

P O O R T E N O P E N 

De eerste scholengids was een 
krantje van 12 bladzijden, en 
nam het initiatief over van het 
Vlaams Komitee voor Brussel. 
De tweede editie bracht reeds 
een scholenlijst in een zeer be
scheiden brochurevorm van 32 

Taalwetten 
in Aarschot 
De firma EUROBLAN te Aarschot, met ook nog vestigingen 
in Schaarbeek en in het Antwerpse heeft blijkbaar eigenaardi
ge opvattingen over de toepassing van de taalwetten in het 
bedrijfsleven. 
De bestelwagens dragen het adres «Rue de CHópita! Aer-
schot», Gasthuisstraat Aarschot. Berichten aan het perso
neel zijn tweetalig. Een personeelslid dat het Franstalige stuk 
tekst doorhaalde werd op staande voet ontslagen «wegens 
zwaarwichtige redenen ». 
Hierop volgden spontane schokstakingen van zijn wêrkmak
kers. 
De direktie dreigt met meerdere afdankingen en zelfs sluiting 
van het bedrijf te Aarschot (150 werknemers). 
Moeten wij ons dan omwille van deze dreiging, in een streek 
waar de werkloosheid 20 % overtreft ons zomaar laten ver
nederen ? 
De sindikaten waren niet bereid tussen te komen. Hoe is het 
dan? «Vlaams wast tweemaal witter». 
Is de broodroof ook al in het Hageland een middel voor ver-
fransing ? 

André de Samblanx 

biz. Sindsdien groeide de scho
lengids almaar aan. De jubileum-
uitgave — die overigens 160 
bIz. telt en rijk geïllustreerd i's — 
brengt op een bevattelijke wijze 
Informatie over alle Vlaamse 
scholen in het Brusselse. In een 
oogwenk kunnen de ouders 
voor hun kinderen een passende 
school vinden. 
Het lijdt geen twijfel dat deze 
gids de poorten van de Vlaamse 
scholen in Brussel nog wijder 
zal openen. Deze gids wordt ver
spreid op 10.000 eksemplaren. 
(Vlaams Onderwijscentrum, Mar-
telarenplein 23, Brussel 1000). 

G U N S T N O R M E N 

Op een perskonferentie hebben 
de beheerders van het VOC hun 
ongerustheid geuit over de toe
komst van het Vlaams onderwijs 
in Brussel. Zij wezen erop dat 
een aantal eisen, die in 1971 wer
den toegezegd in ruil voor de 
vrijheid van het gezinshoofd, 
nog steeds niet werden gereali-
zeerd : 
— De verlaagde ontdubbelings-

normen in het kleuteronder
wijs ; 

— het kosteloos leerlingenver
voer; 

— de talenpraktika. 
Nog andere eisen die door het 
VOC en ook door de Nederland
se Kommissie voor de Kuituur 
geformuleerd zijn, steunen op 
het verslag aan de Koning van 5 
mei 71 : aangepaste normen 
voor het secundair onderwijs, 
voor de PMS-centra, de aanpas
singsklassen en voor de leraars 
lichamelijke opvoeding, evenals 
klasgebonden werkingstoelagen 
en maatregelen voor de voor- en 
naschoolse bewaking. 

A A N V E C H T B A A R 

Het VOC heeft zich in een recen
te motie vrij bitter uitgelaten 
over het gemeenschapspakt en 
de houding van de Vlaamse on
derhandelaars. In een volgend 
«Wij—nummer zullen we stellig 
de gelegenheid hebben dit 
VOC-standpunt te toetsen aan 
de werkelijkheid. Vandaag moge 
volstaan dat de normen voor het 
Nederlandstalig onderwijs te 
Brussel dank zij het pakt niet 
alleen bevestigd worden, maar 
bestendigd zonder tijdslimiet. 
Dat het VOC optreedt als druk-
kingsgroep en dat het VOC 
als dusdanig zeer aanvechtbare 
stellingen verdedigt, mag ons 
niet blind maken voor de grote 
verdiensten die het Centrum 
heeft. We zijn ervan overtuigd, 
dat het inzicht voor de wederzijd
se verdiensten morgen weer zal 
rijpen. 

W B W I L N I E U W E 
S T R I J D V A A R D I G H E I D 

Voorzitter Paul Daels heeft dins
dag het standpunt van de Vlaam
se Volksbeweging omtrent het ge
meenschapspakt bekendge
maakt. Deze verdienstelijke 
Vlaamse drukkingsgroepering 
kan uiteraard geenszins alle bepa
lingen van dit politiek akkoord 
onderschrijven. 
Voorzitter Daels: «\Ne\ werd de 
verwezenlijking van een aantal 
elementaire eisen van de Vlaam
se Beweging naderbij gebracht, 
werd de uitvoering van de ge
westvorming mogelijk gemaakt, 
en werden de grondslagen ge
legd voor een nieuwe staatsstruk-
tuur » 

W E R K G R O E P E N 

De V V B heeft twee bestendige 
werkgroepen opgericht: 
— een werkgroep die zich zal 

bezighouden met« de algeme
ne mobilizatie in Vlaams-Bra-
bant»; 

N.a.v. konferentie in Belgrado 

VU vraagt vrijlating 
van Antoon Pijpe 
Het Partijbestuur van de Volksunie roept alle deelnemende 
Staten aan de Konferentie van Helsinki op, zich voor de 
onmiddellijke vrijlating van de Vlaming Antoon Pype in te zet
ten en zijn zaak te behandelen op de a.s. Konferentie van Bel
grado, de zgn. toetsingskonferentie voor de Akkoorden van 
Helsinki 
Antoon Pype is de enige Westeuropeaan die omwille van een 
konsekwente aktie voor de integrale uitvoering van de Slot
akte van Helsinki tot langdurige vrijheidsberoving werd ver
oordeeld. Niet alleen de Sovjetunie maar ook de 34 andere 
Staten die op 1.8.1975 plechtig de Akkoorden van Helsinki 
ondertekenden zijn verantwoordelijk voor zijn lot Indien ze 
niet in staat zijn het tegen A. Pype begane onrecht terug 
goed te maken, dan verliezen deze Staten hun geloofwaardig
heid, ofwel zijn ze dan evenzeer gevangenen van de Sovjet-
willekeur als thans A. Pype zelf 
Voor de Volksunie is de zaak Pype een toetssteen voor de 
Akkoorden van Helsinki: 
1. Enkel de strikte uitvoering van Korf 3 — de vrije uitwisse
ling van ideeën, personen en informatie — garandeert de 
naleving van Korf 1 en Korf 2 — over veiligheid en samenwer
king. Dan alleen zullen de Sovjetburgers grotere kontrole 
kunnen uitoefenen over de beslissingen van de Sovjetrege-
ring. 
2. Korf 3 zal slechts een echte waarborg bieden als aan
vaard wordt dat vrije uitwisseling van ideeën en informatie 
ook de vrije verspreiding van politieke gedachten omvat 
3. Het Westen moet de Sovjetinterpretatie van de Akkoor
den van Helsinki, die de -Finlandizering van West-Europa» 
beoogt, ten zeerste verwerpen en aandringen op wederkerig
heid in de informatiestroom tussen Oost en West, op basis 
van een demokratische rechtsvisie. Geen werkelijke ontspan
ning zonder vrije informatie. 

— een werkgroep die het rege
ringswerk inzake de staats
hervorming op de voet zal vol
gen. 

De VVB ontwikkelt dezer dagen 
een aktieplan voor Vlaams-Bra-
bant: 
— aan de besturen van Vlaams-

Brabantse gemeenten rond 
Brussel wordt gevraagd een
zelfde Vlaamse houding aan 
te nemen als in Overijse (een
talige loketdiensten, promotie 
van taalkursussen voor Frans-
taligen, enz.); 

oprichting van een steun- en 
strijdfonds (410-0537801 -56 
VVB-Antwerpen)! 

informatie door pamflettenak-
t ies; 

aandringen bij de politieke 
overheid om de Nederlandse 
Kultuurkommissie in Brussel 
een grotere financiële arm
slag te geven, opdat de Brus
selse Vlamingen tenvolle kun
nen profiteren van de maatre
gelen die voorzien zijn in het 
gemeenschapspakt. 

7.000 kavels rijp 

in Brusselse randzone 

««%t W:^'&-^Mms>-^-'> 

Uit goede bron vernemen wij dat in de Vlaamse gemeenten rond 
Brussel, waar Franstalige inwijkelingen het zogenaamde inskriptie-
recht kunnen laten gelden, niet minder dan 7.000 kavels bouwrijp zijn. 
Dat gebeurde zeker niet allemaal in de nacht van het Egmontak-
koord... 
Maar, ftoe dan ook, bouwpromotoren zijn er momenteel erg op uit om 
de verstedelijking (en verfransing) in de Brusselse randgemeenten 
een duwtje te geven. 
In afwachting dat de nieuwe strukturen (gewest- en gemeenschapsra
den) in uitvoering van het gemeenschapspakt gerealizeerd worden, 
is staatssekretaris van Vlaamse streekekonomie Mark Eyskens, ver
antwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in Vlaams-Brabant. Op 
hem rust momenteel de verantwoordelijkheid om de 7.000 kavels uit 
handen van frankofone stadsmensen te houden. 
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Tijdens hel debat dat volgde op de regeringsverklaring weerhielden vooral 
de tussenkomsten van VU-partijvoorzitter Hugo Schiltz en VU-fraktievoorzit-
ter Frans Baert de aandacht Uit beide redevoeringen citeren we uitgebreid. 

De Volksunie en 
Hugo Schiltz: 

Dit is de laatste vredesicans 
De fundamentele betekenis van het 
pakt IS de erkenning van de Vlaamse 
deelstaat en van de Vlaamse gemeen
schap in het Brusselse. 

Die twee essentiële redenen moeten 
voor een Vlaams-nationalist volstaan 
om mede te werken aan de uitvoering 
van het pakt 

Ik moet evenwel ook wijzen op de 
schaduwzijden. In Vlaanderen heer
sen onbehagen en vrees. Wie niet 
opgegroeid is in de Vlaamse bewe
ging zal dat moeilijk begrijpen. 

Gedurende honderd jaar werden te
veel wonden geslagen. De Vlamingen 
werden ai te vaak met beloften ge
paaid. Dat was het geval nog in 1963. 
In 1971 beloofde men andermaal de 
pacifikatie door de uitvoering van de 
kulturele autonomie. Het werd eens te 
meer een teleurstelling, o.m. omdat 
tegelijkertijd de «liberie du père de 
familie» werd ingevoerd 

Daarom vreest rnen in Vlaanderen 
ook thans dat de pacifikatiebelofte 
niet zal worden nagekomen. Daarom 
moet de uitvoering loyaal worden 
doorgevoerd en moet de gelijktijdic 
heid stipt geëerbiedigd worden. 

FRANSTALIGEN: 
MAAK ER GEEN 
STRIJDMACHINEVAN! 
Het zou wel verwonderlijk zijn moest 
het wederzijds vertrouwen er plots 
komen, na honderd jaar. Onze Frans
talige medeburgers moeten weten 
dat dit de laatste kans is voor een vre-
despakt. Indien de gastvrijheid, thans 
in Vlaams-Brabant geboden, mis
bruikt wordt zal men van dit pakt een 
krijgsmachine maken en zal dit leiden 
tot een uiteenspatten van ons land. 
Wij hebben een verantwoordelijkheid 
tegenover honderd jaar Vlaamse be
weging. Het lot van het land hangt af 
van de loyale naleving van de akkoor
den Onze Franstalige medeburgers 
moeten dit goed bedenken. 
De samenstelling van de regering 
biedt waarborgen voor een goede sta
biliteit Maar er schuilt ook gevaar in. 
Sommige personen of groepen zou
den geneigd zijn om «one-man 
shows» op te voeren, waardoor de 
koalitie in gevaar zou kunnen komen. 

AMNESTIE 
Gisteren heeft een liberale woordvoer
der hier gewag gemaakt van een zgn. 

geheim akkoord, o.m. omtrent de am
nestie. Ik heb geen weet van zo'n 
akkoord. Het spijt de Volksunie ten 
zeerste dat in het regeerakkoord 
daaromtrent niets is opgenomen. Blijk
baar kan de meerderheid van de fran-
kofonen zich nog niet met de amnes-
tiegedachte verzoenen. Maar wij heb
ben wel bekomen dat de regering 
zich zou buigen over de sociale gevol
gen van de repressie. 

De repressie heeft gewild of ongewild 
geleid tot ondraaglijke sociale toestan
den. De Vlamingen denken hierover 
anders dan de Walen, maar ik weet 
dat ook hierover met de Walen een 
vergelijk moet kunnen worden gevon
den. Onder humanisten, mijnheer Gol, 
moet hierover een open gesprek mo
gelijk zijn. 

SOCIAAL-EKONOMISCH 
PROGRAMMA 
Het sociaal-ekomomisch luik van het 
regeringsprogramma is vrij vaag ge
bleven. Wilde men de krizis niet te 
lang laten aanslepen, moest men ech
ter vlug tewerk gaan. Wel vinden wij 
de grote lijnen terug van ons VU-pro-
gramma inzake de verbetering van de 
tewerkstelling en de bestrijding van 
de inflatie. 
Tussen werknemers en werkgevers 
moeten wij tot een betere samenwer
king komen om een nieuw sociaal kli
maat te bekomen. 
De plannen inzake de energiesektor 
blijven onduidelijk. De rol van de over
heid in die sektor werd niet genoeg 
geprecizeerd. 
De wens om de inkomens van de 

zwaksten op te trekken is eveneens 
een programmapunt van de Volks
unie. Maar het regeerakkoord blijft op 
dat stuk nogal vaag. Vanzelfsprekend 
zullen wij de politiek van tewerkstel
ling steunen, maar die politiek mag het 
leefmilieu met schenden. 

VLAANDEREN 
, EEN VADERLAND 
O M TE BEMINNEN 

. Ik zal mijn handtekening naleven. 
Maar ik zal waakzaam de stipte nale
ving van het akkoord volgen. 
De wens van de duizenden Vlaamse 
soldaten aan het Ijzerfront: zelfbe
stuur en Vlaamse regimenten, heb ik 
willen verwezenlijken door deel te 
nemen aan de onderhandelingen, het 
pakt te ondertekenen en de regering 
te steunen. Ik dring aan bij mijn partij
genoten om dit ook te doen. 
Vlaanderen is ontwaakt en de reak-
ties bewijzen dit des te meer. Dit 
akkoord kan Vlaanderen de middelen 
geven om zijn welvaart zelf te verde
digen en kan het een vaderland bezor-
8en, dat de moeite is om te beminnen, 

aarom vraag ik aan de Vlamingen 
deze kans niet te laten ontglippen. 

Frans Baert: 

Wij blijven onszelf in Vlaanderens belang 
Het is nu zestig jaar geleden dat de 
Vlaamse frontsoldaten zelfbestuur en 
Vlaamse regimenten eisten. De 
Vlaamse beweging is in de daaropvol
gende periode doorkruist door een 
bloedige oorlog. Vlaanderen is intus
sen Nederlandser geworden, maar 
Brussel werd verder verfranst 
Na de tweede wereldoorlog kwam de 
Vlaamse beweging weer krachtig tot 
leven en de eis tot zelfbestuur werd 
weer uitdrukkelijk gesteld. Er kwam 
eerst een beperkte kultuurautonomie, 
maar zonder vitaliteit bij gebrek aan 
eigen financiële middelen. Nochtans 
moest daarvoor onder druk, vooral 
van de PVV, een zware prijs worden 
betaald ; de pariteit in de Ministerraad, 
de alarmbel, de dubbele meerderheid 
en de «liberté du père de familie ». Dit 
heeft een zware hypoteek gelegd op 
de verdere ontwikkeling van de 
Vlaamse beweging, al heeft de publie
ke opinie dat toen met ten volle 
beseft 

De staatshervorming zelf bleef sinds
dien geblokkeerd, omdat geen meer
derheid kon worden gevonden om de 
grondwetsherziening voor te berei
den. Ook de pogingen, die te Steenok-
kerzeel en tijdens het Lambermontbe-
raad werden aangewend, mislukten. 
Alles bleef vasthaken aan het enige 
artikel 107quater. Wél werd er nuttig 
studiewerk verricht via persoonlijke 
kontakten. 

FEDERALE 
STRUKTUREN 
Vandaag hebben wij eindelijk een 
pakt een akkoord over de staatsher

vorming. Ik ben geen woord-fetichist 
maar ik meen toch te mogen zeggen 
dat het woord «federalisme» hierop 
toepasselijk is. 
Men stelt ons voor de gemeenschap
pen en de gewesten een struktuur te 
geven. Ze worden via de mandataris
sen ineengeweven We wensen dat 
de Vlaamse gemeenschapsraad te
vens de funktie van gewestraad zou 
uitoefenen als het enige Vlaamse deel-
[Darlement 
De Vlamingen te Brussel maken nu 
een integrerend deel uit van de Vlaam
se gemeenschap op het gebied van 
kuituur, onderwijs, taal en persoonsge
bonden materies. In dit verband zou 
men logischerwijze ook het school-
pakt moeten regionalizeren. 
Het gezondheidsbeleid en de welzijns
zorg die rechtstreeks de mens raken, 
vallen thans onder de bevoegdheid 
van de eigen gemeenschapsraad. Dat 
is belangrijk. 

GEEN DRIELEDIGHEID 
De gewestraden krijgen eveneens 
een welomschreven bevoegdheid en 
een uitvoerend orgaan, verantwoorde
lijk tegenover de raden. Dat is essen
tieel voor de decentralizatie. Wel 
meen ik dat een gewestelijke exekutie-
ve, bestaande uit twee personen, te 
weinig is. Hiervoor zullen meer manda
tarissen nodig zijn. 
Minder positief is dat de gemeen
schappen geen eigen fiskaliteit heb
ben, maar dit is met mogelijk zolang er 
geen sub-nationaliteit is in het Brussel
se. De drieledigheid, die voor ons 
onaanvaardbaar was, werd niet ge-
realizeerd. Elk gewest is autonoom en 
staat onder geen voogdij. Deze auto
nomie wordt nog versterkt door de 
onverenigbaarheid van het lidmaat
schap van de gewestraad en dat van 
de Kamer van Volksvertegenwoor
digers. 

VLAMINGEN IN BRUSSEL 
BETER BESCHERMD 
De strukturen voor Brussel bestaan 
uit gemeenschapsorganen die be
scherming zullen verlenen aan de 

Vlaamse gemeenschap. De kredieten 
voor kulturele aktiviteiten zullen pro
portioneel worden verdeeld. Verder 
zullen de eentalige instellingen van 
socio-kulturele aard moeten overge
dragen worden aan de gemeenschap
pen. In de tweetalige instellingen moe
ten waarborgen gegeven worden 
voor het onthaal van de Vlamingen. 
De taalwetgeving in administratie en 
onderwijs blijven onveranderd; de 
normen voor het Nederlandstalig on
derwijs in het Brusselse worden defini
tief vastgelegd. 
In het uitvoerend kollege krijgen de 
Vlamingen thans een gewaarborgde 
vertegenwoordiging, met een effektie-
ve bevoegdheid, wat thans in de 
agglomeratieraad niet het geval is. 
Er kan verder een motie van wantrou
wen worden ingediend tegen de le
den van de exekutieve vanwege de 
eigen taalgroep. De gewesten kunnen 
nog andere bevoegdheden bekomen 
dan deze die hun expliciet worden toe
gekend. 
Naar mijn mening is dit een goede 
staatshervorming, zonder volmaakt of 
een eindpunt te zijn. Enkele zaken 
moeten nog verduidelijkt worden. 
Positief IS de erkenning van de Neder
landse en Franse kultuurgemeen-
schap te Brussel en een betere be
scherming voor de Vlamingen. Ten 
slotte stem ik in met het systeem, 
inhoudend dat het ganse gemeen-
schapspakt dient gerealizeerd, of dat 
alles vervalt 

BITTERE PIL 
Er zijn echter ook negatieve punten. 
Wel dient gezegd dat het onjuist is 
dat de Vlamingen de pariteit te Brus
sel hebben prijsgegeven. Deze heeft 
er nooit bestaan omdat de voorzitter 
van de Brusselse agglomeratieraad al
tijd een Franstalige was, zodat de ver
houding in elk geval 7 tegen 6 was, 
ten nadele van de Vlamingen. 
Nochtans werden twee koncessies 
gedaan, een bittere pil om te slikken. 
Ten eerste : het behoud en de uitbrei
ding van de faciliteiten in de randge
meenten. Dat is een aantasting van 

de Vlaamse integriteit. Ten tweede • 
het inschrijvingsrecht voor de verkie
zingen. Er zal heelwat verbeeldings
kracht nodig zijn om de modaliteiten 
daarvan te precizeren! 
De Vlaamse publieke opinie valt het 
vooral zwaar dat door dat inschrij
vingsrecht, een aantal individuen het 
recht krijgen om zich niet te integre
ren in de gemeenschap waarin zij 
leven. Die gemeenten met faciliteiten 
en de randgemeenten behoren welis
waar tot het Vlaamse gewest Maar 

het gaat hier om symbolen van bete
kenis voor de Vlaamse bevolking, die 
getraumatizeerd is door wat in het ver
leden is gebeurd. 

WAAKZAAM TOEZICHT 
Aan de basis van de huidige moeilijk
heden ligt precies de toegeving van 
de PVV in 1971 de «liberté» toe te 
kennen en de Grendelgrondwet te 
aanvaarden. Wij hebben geen lessen 
nodig in Vlaamsgezindheid! Wij mo
gen echter de kritiek van de Brussel
se Vlamingen ernstig nemen en hen 
bewijzen dat hun onrust ongegrond 

was. Wij zullen zeer waakzaam toe
zien. 

In geen geval mogen wij het positieve 
uit het oog verliezen. De negatieve 
kanten moeten wij er nu eenmaal bij
nemen. Een staatshervorming was se
dert 1971 niet meer mogelijk zonder 
de instemming van de meerderheid in 
beide taalgroepen. Bovendien is het 
thans onmogelijk dat slechts een deel 
van het akkoord wordt gerealizeerd. 
De Vlamingen, vooral in de gebieden 
rond Brussel, krijgen een nieuwe taak. 
Van hun dynamisme zal veel afhan
gen. 

Tot slot een woord tot onze Franstali
ge landgenoten. Het pakt wenst een 
bijdrage te zijn tot de pacifikatie. Die 
kan slechts bereikt worden indien van 
taalimjaerialisme wordt afgezien en de 
Vlamingen te Brussel gelijkberechtigd 
worden. 

WIJ BLIJVEN 
NATIONALISTEN 
De Franstaligen hebben afstand ge
daan van hun eis tot gebiedsuitbrei
ding. In de Senaat heeft de heer 
Lagasse onlangs voorgesteld dat het 
ganse gebied Halle-Vilvoorde bij het 
Brusselse gewest diende gevoegd 
Nu liggen, naar de heer Defosset zelf 
verklaarde, de grenzen definitief vast 
Dat IS een onomkeerbaar feit waar
van iedereen de gevolgen moet aan
vaarden. 

Ik hoop dat sommige aspekten van 
het pakt nog zullen verduidelijkt wor
den. Wij hebben vertrouwen in onze 
ministers. Wij vertrouwen erop dat 
alle partijen hun handtekening zullen 
naleven. 
Door onze toetreding tot de regering 
doen wij, Vlaamse nationalisten, geen 
afstand van onze principes. We blij
ven onszelf en hebben het pakt aan
vaard, ook met de daarin vervatte toe
gevingen, in het belang van Vlaande
ren. 
Een deel van onze moeilijkheden da
teert eigenlijk nog van de pacifikatie 
van Gent vierhonderd jaar geleden 
Hopen wij dat deze pacifikatie sneller 
moge slagen. 

WIJ 6 16 JUNI 1977 



KOMM^hT/^^R 

Ook de VU-fraktie in de senaat nan; stelling inzake de regeringsverklaring. 
Wij publiceren hierna enkele uittreksels uit de tussenkomsten van VU-senato-
ren 

de regeringsverklaring 
Frans Van der Eist: 

Naar volwaardige autonomie 
ZWAKKE 
ONDERHANDELINGSPOSITIE 

Niet minder belangrijk is het streven 
naar een oplossing voor onze ge
meenschapsproblemen Daar ik zelf 
bij de onderhandelingen betrokken 
was zal ik het hoofdzakelijk hierover 
hebben Voor mij was dit een belang-
njk moment omdat ik dertig jaar lang 
voor federalisme heb gestreden De 
voorgenomen staatshervorming is 
doorslaggevend geweest voor de 
toetreding van de Volksunie tot de 
regering omdat mijn partij de gele
genheid knjgt mee te werken aan de 
verwezenlijking van haar voornaam
ste programmapunt 
Slechts moeizaam heeft de federalis
tische gedachte ingang gevonden in 
de Belgische politiek Rond 1960 nog 
dacht men het probleem op te lossen 
met de taalwetten In 1969, in de 
schoot van de werkgroep-Eyskens, 
was men reeds tot het inzicht geko
men dat dit geen oplossing was en 
dat de hervorming van de Staat onaf
wendbaar was geworden De grote 
terughoudendheid en de tegenkam-
ping deden de grondwetsherziening 
van 1970 echter mislukken Hierdoor 
werd een zware hypoteek gelegd op 
de onderhandelingspositie van de 
Vlamingen, die belangrijke toegevin
gen deden zonder dat een definitieve 
hervorming van de Staat was be
reikt De panteit in de regenng, het 
beginsel van de dubbele meerder
heid en de alarmprocedure werden 
als waarborgen gegeven aan de 
Waalse minderheid 
Daartegenover stond een ontoerei
kende kultuurautonomie een zeer ge
brekkige gewestvorming met drie en 
een statuut voor de Brusselse agglo
meratie waann de Brusselse Vlamin
gen met de beloofde waarborgen kre
gen Verder waren er een aantal 
onopgeloste problemen zoals de be
grenzing van Brussel het lot van de 
faciliteitengemeenten, de splitsing 
van het kiesarrondissement Brussel 
en de opdeling van de provincie Bra
bant Uit deze opsomming blijkt dui
delijk dat de Vlaamse onderhande
laars door de noodlottige erfenis van 
een recent verleden en door de voor-

bange toegevingen van 1970 •zwaar 
gehandicapt waren 

AANLOOP TOT ECHT 
FEDERALISME 

Sedert de grondwetswijziging van 
1970 bevond de staatshervorming 
zich in een impasse en werd het poli
tiek beleid in velerlei opzichten door 
kommunautaire twisten bemoeilijkt 
Was het langer uitstellen van de 
staatshervorming gerechtvaardigd 
en wat kon van een uitstel verhoopt 
worden ' Zowel de problemen als de 
machtsverhoudingen zouden dezelf
de blijven en men zou uiteindelijk 
toch verplicht zijn aan tafel te gaan 
zitten en te onderhandelen Ik geloof 
dat het politiek niet verantwoord was 
de huidige labiele toestand nog jaren 
te laten aanslepen nu de gelegen
heid zich voordeed om zonder ver
der tijdsverlies aan de natievorming 
in Vlaanderen gestalte te geven Het 
tot stand gekomen gemeenschaps-
pakt houdt een fundamentele staats
hervorming in Er komen eigen, recht
streeks verkozen raden met wetge
vende bevoegdheid en met zelf geko
zen executieven, politiek verantwoor
delijk voor deze raden Voor de 
matenes die tot hun exklusieve be
voegdheid behoren verliest het natio
naal parlement iedere bevoegdheid 
en zelfs het voogdijrecht 
Hier IS onbetwistbaar sprake van 
een volwaardige autonomie 
De bevoegdheden van gewestraden 
en gemeenschapsraden zijn substan
tieel en bovendien, wat de gewestra
den betreft, konkurrerend De gewes
ten zijn financieel verantwoordelijk 
voor hun beleid en zij staan in voor 
hun eigen begroting 

GEEN DRIELEDIGHEID 

Van Vlaamse zijde werd steeds fede
ralisme met drie afgewezen, ook al 
aanvaardde men dat voor Brussel 
een oplossing moest gevonden wor
den, evenwel met behoud van de 
band tussen de Brusselse Vlamingen 
en de Vlaamse gemeenschap Wel
nu, er zijn slechts twee gemeen

schapsraden en deze zijn bevoegd 
voor alle kulturele en persoonsgebon
den matenes in het Brusselse ge
west Dit laatste blijft beperkt tot de 
huidige negentien gemeenten en 
krijgt een specifiek statuut dat waar
borgen bevat voor de Vlamingen op 
gemeentelijk en gewestelijk vlak 

Bovendien zullen met de One gewest
raden, maar wel de twee gemeen
schapsraden samen de Senaat vor
men Door het verdwijnen van de 
provincieraden zal het aantal politie
ke mandatarissen met toenemen De 
overdracht van bevoegdheden naar 
gewesten en gemeenschappen zal 
de taak van de Kamer verlichten en 
door het verminderen van de nade
len van het bikameralisme zal de wet
geving vlotter kunnen verlopen De 
voorgestelde hervorming van de 
Staat beantwoordt dus aan de wen
sen van de gemeenschappen en zij 
IS tevens een belangnjke stap naar 
het beter funktioneren van onze 
instellingen 

Er IS van Vlaamse zijde felle kntiek 
losgekomen, die echter beperkt is tot 
de regeling voor de zes randgemeen-
en met faciliteiten en tot het inskn|> 
'lerecht De Vlaamse onderhande

laars zijn met gelukkig met deze toe
gevingen, die nochtans met eenzijdig 
zijn, tenzij men zou oordelen dat de 
begrenzing van het Brusselse ge
west tot de 19 gemeenten geen toe
geving zou zijn van franstalige zijde 
Het IS echter duidelijk dat er zonder 
kompromis geen overeenkomst tot 
stand zou zijn gekomen, want een 
gebiedsafstand zou van Vlaamse zij
de op even felle kritiek zijn gestuit 

Een eventueel bewust misbruik van 
franstalige zijde om opnieuw territo-
nale aanspraken te doen, zou neer
komen op een verloochening van de 
geest van het pakt dat pacifikatie 
beoogt 

ZWAK PUNT 

De toegevingen werden gedaan in 
ruil voor huidige en toekomstige ver
zaking aan territoriale aanspraken 

De grenzen van de gewesten zijn 
definitief en moeten in de grondwet 
worden vastgelegd Wij achten het 
insknptierecht met gerechtvaardigd, 
maar wij moeten de regeling voor 
Brussel en de randgemeenten als 
een kompromis beschouwen Duide
lijk IS echter dat deze regeling het 
zwakke punt is van het pakt, waarop 
de pacifikatie het meest gevaar loopt 
te mislukken 
Daar met alles wat besproken werd 
uitvoeng in dit pakt kon worden opge
nomen, en ten einde spoed te zetten 
achter het met te onderschatten wet
gevend werk, IS het wellicht zinnig de 
vraag te stellen of de onderteke
naars van het gemeenschappenpakt 
zouden moeten worden betrokken 
De eerste minister weet in welke 
mate ik aan dit gemeenschappen-
pakt heb meegewerkt, en aan welke 
kritiek ik persoonlijk bloot sta De ver
wezenlijking van dit pakt zal uitma
ken of de ondertekening ervan een 
historisch moment is geweest Einde
lijk zal een ideaal in vervulling gaan 
Hoewel het sommigen moeilijk valt 
de overgang van die heilsdroom 
naar de realizatie ervan te aan
vaarden, moet men de moed hebben 
de droom in daad om te zetten 

BASIS VAN FEDERALE STAAT 
GELEGD 
Het gemeenschapspakt is de belang
rijkste reden waarom onze partij tot 
de regenng is toegetreden In de 
gegeven omstandigheden is dit pakt 
eerbaar en aanvaardbaar ook al heb
ben de Vlamingen bepaalde toege
vingen te doen die zuiver moreel 
gezien met aanvaardbaar zijn Het 
gemeenschapspakt legt echter de 
basis van een federale Staat waarin 
de Vlaamse natie een eigen politieke 
struktuur verwerft zonder dat Brus
sel daarbij wordt opgegeven Door 
hun onvermoeibare inspanningen 
hebben de Vlaamse-nationalisten uit
eindelijk bereikt hetgeen aanvanke
lijk als staatsgevaarlijk en zelfs als 
een utopie werd beschouwd 
Ik ben er mij van bewust dat bij de 
realizatie van het pakt allerhande 
pogingen zullen ondernomen wor
den om het onmogelijk te maken of 
in belangnjke mate af te zwakken 
Dat belet mij echter met mijn vertrou
wen aan de regering te schenken 
Vanzelfsprekend zullen wij aandach
tig toekijken Indien onze partners 
hun woord met houden, dan zullen 
WIJ ook van onze kant onze vrijheid 
hernemen Bovendien is dit gemeen
schapspakt geen eindpunt Na ver
loop van tijd zullen wij vragen de 
nodige aanpassingen door te voeren 
Tot slot Wil ik nog zeggen dat het hui
dig flamingantisme van de PVV bij
zonder krampachtig overkomt Die 
partij keurde destijds het beruchte 
«compromis des Belges» goed en 
dank ZIJ die partij werd de «liberte du 
pere de familie» opnieuw ingevoerd 
en kon artikel 107quater van de 
Grondwet worden goedgekeurd 
Aan het alternatief van een regionali-
senng waarbij Brussel als een vol
waardig gewest zou worden uitge
bouwd, had de PVV ongetwijfeld 
haar medewerking verleend Het hui
dig flamingantisme van de PW-ers 
schijnt alleen maar voort te spruiten 
uit ongenoegen en spijt omdat zij 
opnieuw in de oppositie zitten 
Ik wens deze regering veel sukses 
toe Mijn provincie stelt hoge ver
wachtingen in haar eerste Vlaams-
nationale minister 

Guido Van In: 

Volksunie verplicht aan toekomst van Vlaamse volk 
De grootschaligheid die ons land in 
de Europese kontekst voorstaat mag 
met als tegenstnjdig beschouwd wor
den met het kleinschalig experiment 
dat wij thans willen aanvatten 

In Vlaanderen hebben we tainjke 
reakties gehoord tegen het gemeen
schapsakkoord Een eerste reeks 
van reakties komt van de Vlaamse-
nationalisten van de harde taal, die 
van oordeel zijn dat met het Belgisch 
establishment met onderhandeld 
wordt, daar alle pakten die tot nu toe 
gesloten werden in het nadeel van 
de Vlamingen uitvielen Een tweede 
groep die ongunstig reageert zijn de 
Vlamingen getekend door de strijd te 
Brussel en in Vlaams-Brabant Zij 
gaan ervan uit dat door voornoemd 
akkoord de olievlek een nieuwe kans • 
tot uitbreiding krijgt en dat de Vlamin
gen in Brussel erdoor geminorizeerd 
worden 

De reaktie van de Vlaamse PVV wil 
ik hier buiten beschouwing laten Wij 
kunnen ook een aantal uitspraken 
van ministers en leden van die partij 
aanhalen, die zeker geen blijk geven 
van een Vlaamse refleks 
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Een derde groep gaat ervan uit dat 
de verrichtingen op kommunautair 
en taalgebied, die sinds het einde 
van de jaren veertig aan bod zijn 
gekomen, in feite lapmiddelen zijn 
Het gaat om het akkoord van Herto-
ginnedal, dat het verfransingsproces 
in de hand heeft gewerkt en meer 
nog om de grondwetswijziging van 
de heer Eyskens Zonder dat de 
PVV deel uitmaakte van de toenmali
ge regenng, heeft die partij gezorgd 
voor de grondwettelijke meerderheid 
om het invoeren van de grendels en 
om de ongelukkige pariteiten mede 
mogelijk te maken Wij laten ons dan 
ook van PVV-zijde geen lessen ge
ven 

Deze derde groep personen kan 
alleen maar vaststellen dat weerom 
de rekening wordt geprezenteerd 
van deze ongelukkige verrichtingen 
Artikel 107quater bestaat nu een
maal, en met behulp van de PVV 
werd de voorlopige uitvoering ervan 
gereafizeerd Wij kunnen dit feit en
kel akteren en pogen er ook het bes
te uit te halen Op die manier wordt 
het kommunautair pakt bekeken 

Hoewel hienn opties zijn genomen 
die tot doel hebben de pacifikatie te 
verwezenlijken kan er met aan getwij
feld worden dat moeilijkheden zullen 
opduiken bij de uitvoenng Als wij, 
Vlaamse nationalisten, dit pakt heb
ben onderschreven, goed wetend 
wat de inhoud ervan is, dan verwach
ten wil vanwege de frankofonen de 
nodige loyauteit om eindelijk eens 
blijk te geven van gemeende belang
stelling voor de Nederlandse kuituur 
Als dit gebeurt wordt reeds een gro
te struikelsteen voor het pakt wegge
nomen 

Er zijn heel wat Vlamingen die zich 
tegen het pakt hebben opgesteld 
Het IS onze plicht als senatoren aan 
deze mensen uit te leggen dat deze 
stroeve houding met altijd vruchtdra
gend IS in de politiek Anderzijds zijn 
er een aantal gegevenheden in Brus
sel en in Vlaams-Brabant die we met 
kunnen voorbijgaan De voorlopige 
gewestvorming was drieledig In het 
huidige pakt is de kiem aanwezig om 
deze dneledige gewestvorming naar 
een tweeledige om te buigen 

Bovendien zien we dat de oplossing 

voor een aantal belangnjke desidera
ta van Vlaamse kulturele vereni
gingen, zoals het Davidsfonds, m het 
pakt in embryonaire vorm aanwezig 
zijn wijziging van de verkiezingen 
voor de Brusselse agglomeratieraad, 
gunstnormen voor Brusselse Vlaam
se scholen, een Vlaams grondbeleid 
in Vlaams-Brabant het stimuleren 
van een Vlaamse financiële inbreng 
in het Paleis voor Schone Kunsten 
en in de Muntschouwburg, de ver
tegenwoordiging van het Vlaamse 
volk op Europees niveau en de ophef
fing van de gevolgen van de repres
sie Deze kulturele vereniging moet 
dan ook zo objektief zijn de voor 
Vlaanderen gunstige elementen van 
het pakt te erkennen 

De duizenden mensen in Vlaanderen 
die zolang aktief geweest zijn en 
zoveel offers gebracht hebben om 
de zelfbevestiging van Vlaanderen 
veilig te stellen, zullen trouwens be
seffen dat de vervulling van hun 
droom met zo maar als manna uit de 
lucht zal vallen Als de Volksunie 
bereid gevonden werd met de frans-
taligen een pakt te sluiten, heeft ze 

die verantwoordelijkheid met licht ge
nomen maar ze werd haar evenmin 
opgedrongen Zij heeft de stap gezet 
in het besef dat Brussel en een stuk 
van Brabant definitief dreigden verlo
ren te gaan indien thans met beslis
send werd ingegrepen Het is alleen 
spijtig dat dit parlement geen grond
wetgevende bevoegdheid heeft ar> 
ders hadden we de geest van het 
pakt spoedig in wetten kunnen con
cretiseren Thans ligt er nog een lan
ge penode voor de boeg, vol met 
vraagtekens en mogelijk voorbe
houd De Volksunie zal het gegeven 
woord honoreren Zij is dit met alleen 
verplicht aan haar gegeven woord 
maar aan de toekomst van ons volk 
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Bescherming tegen 
kernoorlog mogelijk? 
Een der nachtmerries van de 
NATO-verantwoordelijken is de 
wetenschap, dat de Sovjetunie 
enorme bedragen besteedt aan 
de burgerlijke bescherming tegen 
de gevolgen voor de burgerbevol
king en voor de zware industrie 
van een kernoorlog. Treft de So
vjetunie werkelijk voorbereidin
gen tot overleven tijdens en na 
een nucleaire oorlog ? Hoe men 
deze vraag ook beantwoordt, 
vast staat dat de Sovjets groot
scheepse werken uitvoeren voor 
de burgerlijke en ekonomische be
scherming in tijd van oorlog. 

Hoe dan ook, het is nu uitgelekt 
dat in het Jongste NATO-commu-
niqué de passage over de civiele 
luchtbescherming geschrapt 
werd. Dat belet niet, dat de 15 lid
staten begin mei een gemeen
schappelijke planning voor de bur
gerlijke bescherming in gang ge
stoken hebben, zonder dat tot 
nog toe een begroting werd opge
maakt. Het gaat immers niet om 

de bouw van atoomvrije bunkers 
alleen. Er moeten middelen gevon
den worden tegen de radio-aktivi-
teit na een kernaanval, die weken
lang over een oppervlakte van 
honderden km. blijft hangen. De 
voedsel- en watervoorziening 
moeten eveneens beschermd 
worden. Hoe ziet het er in dergelij
ke omstandigheden met de ge
neeskundige sektor uit? Boven
dien moet ook de afweer tegen 
klassieke aanvalswapens georga-
nizeerd worden, vooral tegen de 
hipermoderne precisie- en vernie
tigingswapens. Het kan immers 
best dat in geval van gewapend 
konflikt beide soorten wapen si
multaan gebruikt worden tegen 
de slachtoffers van een agressie. 
Het probleem werd aktueel toen 
de NATO vernam dat volgens de 
huidige stand van de werken aan 
schuilplaatsen tegen kernwapens 
de Sovjets rekening houden met 
«slechts» 3 tot 5 procent doden 
onder de totale bevolking ingeval 
van atoomaanval uit het Westen. 

Joop den Uyl op 
het (lange) formatiepad 

land op dit moment het beeld 
vertoont van een «driestro-
menland». Al wat verder aan 
bod komt in de Kamer, be
staat uit minuskule groepjes, 
met uitzondering van de uit de 
as herrezen Demokraten '66, 
die onder impuls van de intelli
gente politicus-scheikundige-
kinderboekenschrijver Jan 
Terlouw acht zetels in de 
wacht wisten te slepen. 
Het kurieuze is nu dat D'66, 
dat ondanks haar Imponeren-

ten en kristenen weinig spra
ke: de konfessionelen wen
sten de regering slechts te 
«gedogen». Met vallen en op
staan lukte het desondanks 
Den Uyl een kleine vier jaar in 
het zadel te blijven tot hij dit 
voorjaar — in het zicht van de 
verkiezingen — toch ten val 
kwam. 
Wat Den Uyl nu voor ogen 
staat is een nieuw verbond 
met het CDA, maar dan in 
geen geval op basis van «ge-

(jeeveedee) — Wat — on
danks de intussen geweldda
dig beëindigde gijzelingen in 
N.-Nederland — gewoon door
ging, was de vorming van een 
nieuwe regering. U weet het: 
eind mei waren er verkiezin
gen (met een abnormaal grote 
opkomst voor een land waar 
de kiesplicht is afgeschaft) en 
daarbij kwamen de socialisten 
(Partij van de Arbeid) als gro
te winnaars uit de bus. De 
«klub' van de demissionaire 
eerste-minister Joop den Uyl 
harkte maar liefst tien zetels in 
de Tweede Kamer méér bij
een dan de vorige keer (eind 
72) en zit nu met 53 mannen 
en vrouwen in het parlement 
Drieënvijftig, dat is meer dan 
een derde van de 150 te bege
ven mandaten. Op een viertal 
lengten wordt deze kopgroep 
gevolgd door het CDA (Chris-
ten-Demokratisch Appèl) het 
samenwerkingsverband tus
sen de drie grotere kristelijke 
partijen, de aloude Katolieke 
Volkspartij en twee protestant
se groeperingen. Deze forma
tie — moeizaam tot stand 
gekomen in jaren van overleg 
en harde diskussies — ver
wierf 49 zetels. Samen met de 
Partij van de Arbeid maakt dat 
al 102. En wanneer men dan 
nog in aanmerking neemt dat 
de liberalen 28 plaatsjes OP de 
Kamerbanken veroverden, zal 
het duidelijk zijn dat Neder-

de stembusresultaat (een jaar 
geleden overwoog men ophef
fing van de partij!) in getal
sterkte toch ver achterblijft bij 
de «Grote Drie», een uiterste 
belangrijke rol kan gaan spe
len in de formatieperiode. D'66 
heeft namelijk een vrij nauwe 
band met de Partij van de 
Arbeid, een band die de socia
listen vooralsnog niet willen 
verbreken. En omdat het nog
al vanzelfsprekend was dat 
Den Uyl — aanvoerder van 
de winnende partij — als eer
ste van de koningin de op
dracht kreeg een nieuw kabi
net samen te stellen, verwierf 
D'66 zich daarmee meteen 
een plaats in het formatiespei 
Dit zeker niet tot onverdeelde 
vreugde van het CDA, dat 
zoals te verwachten viel de 
groepering is die in aanmer
king komt voor regeringsdeel-
neminq samen met de PvdA. 
In de vorige regering hadden 
twee van de drie partijen die 
nu het CDA vormen, een zes
tal ministers. Maar op het par
lementaire vlak was er van 
samenwerking tussen socialis-

dogen» in het parlement De 
kristelijken zelf willen die for
mule trouwens ook niet meer 
toepassen. Maar aangezien er 
programmatisch heel wat ver
schillen zijn tussen PvdA en 
CDA, moet er voorzichtig ge
opereerd worden. Natuurlijk 
staan werkgelegenheid en in
flatie hoog in het vaandel van 
de formateur De kristelijken 
kunnen hem daarin goed vol
gen. Lastiger ligt het met de 
maatschappelijke hervor-
mimgsideeën die bij de socia
listen leven. Er zijn daarover tij
dens de vorige regering voor
stellen ingediend, die echter 
zijn blijven « hangen ». Den Uyl 
heeft deze voorstellen nu 
weer In zijn onderhandelings
portefeuille zitten, en het is te 
verwachten dat daar pittig 
en vermoedelijk langdurig 
over «geknokt» zal worden. 
Het was de bedoeling dat bij 
de totstandkoming van een 
nieuw kabinet-Den Uyl de zes
tien ministerszetels gelijk zou
den worden verdeeld tussen 
PvdA en CDA. leder van de 
twee partijen acht posten dus. 

Maar zolang de socialisten 
D'66 óók willen laten mee
doen, moet men er toch reke
ning mee houden dat er toch 
zeker één Demokraat aan het 
hoofd van een departement 
komt Moet die plaats «ingele
verd» worden door de socialis
ten of door het CDA ? Deze 
laatste partij voelt er niets 
voor, al vindt ze tegelijk dat de 
verdeling van de ministerspos
ten pas op het einde van de 
formatie aan de orde dient te 
komen. 
Duidelijk is dat er nog vele 
weken, wellicht maanden zul
len verstrijken vooraleer Ne
derland zijn nieuwe regering 
zal hebben. Met name een 
onderwerp als abortus kan de 
besprekingen nog heel wat 
vertragen. En het algemene 
wantrouwen dat tussen de 
twee partijen leeft, is ook al 
niet van aard om een snelle 
afloop te verwachten. Eén 
ding lijkt nu al vast te staan: 
de nieuwe regering zal zich 
niet «progressief» mogen noe
men. Het CDA vindt dat een 
verdoemd begrip omdat de so
cialisten zich deze benaming 
zo sterk hebben toegeëigend. 
Tegen het woord « vooruitstre
vend» hebben de kristelijken 
géén bezwaar. Zo ziet u: er 
moeten al woordenboeken 
aan te pas komen om in Ne
derland een regering te vor
men! 

Vergeleken met de toestand in 
Amerika zou de verhouding do
den de volgende zijn : op elke 10 
a 30 doden in de VSA is er 
slechts één dode in de SU! 
De SU redeneert als volgt: wan
neer het Westen zo weinig be
schutting tegen kernwapens 
biedt en dat dus in geval van oor
log ernstig rekening moet ge
houden worden met een vernieti
ging op grote schaal van mensen 
en industrie dan hoeft de aanval
ler niet meer te twijfelen aan het 
gebrek aan inzet en aan de wil, 
iedere agressie even hard te 
beantwoorden. Waarom zouden 
de NATO-soldaten zich ten volle 
inzetten bij het besef, dat hun 
vrouwen en kinderen reeds de 
eerste dagen gedood worden. 
Omgekeerd verhoogt de oorlogs-
wil bij het Oostblok door het 
besef bij de troepen dat hun fami
lie veilig besehermd is tegen kern-
aanvallen uit het Westen. Samen 
met de door het Westen zonder 
enige twijfel vastgestelde om
schakeling van de rode legers 
van verdediging op aanval bete
kent dit samen met de verhoogde 
burgerlijke bescherming een bijna 
wiskundige zekerheid dat het stra
tegisch evenwicht reeds nu of bin
nen kort verbroken is. Nochtans 
zouden de Sovjet-bunkers 
slechts tegen Franse en Chinese 
atoomwapens bestand zijn, niet 
tegen Amerikaanse, wat niet be
let dat naar NATO-schattingen 
de SU jaarlijks één miljard dollar 
besteedt aan civiele bescher
ming. Hele woonwijken beschik
ken over aangepaste schuilkel
ders, terwijl onderaardse bunker-
netten in aanbouw zijn. De evacu
atie van grote steden zou na 72 
uren een feit zijn. De industrie 
werd gedecentralizeerd (niet al
leen om veiligheidsredenen doch 
ook omwille van besparingen, 
daar de decentralizatie toelaat de 
industnekernen dicht bij de vind
plaatsen van de grondstoffen in 
te planten). Deze decentralizatie 
maakt de industrie minder kwets
baar. 

Ten slotte is er in de SU een vier
de leger naast het Rode Leger, 
de marine en de luchtmacht, nl. 
de civiele verdediging, thans ge
plaatst onder het bevel van de 
55-jarige generaal Alkoenin, die in 
februari jl. tot adjunkt-minister 
van Landsverdediging werd be
noemd. 
De NATO dringt dan ook aan op 
een spoedige en versnelde uit
bouw van een burgerlijk veilig
heids- en afweersysteem. Tot nog 
toe hebben alleen Zwitersland en 
Zweden een inspanning op dit ter
rein gedaan. Beide landen heb
ben echter het voordeel over gro
te, onbewoonde ruimten te be
schikken wat niet zo is in Duits
land, België, Nederland en nog 
een paar landen met grote bevol
kingsdichtheid. De vraag blijft: 
hoe kan men de verwende wes
terse volkeren tot een offer bewe
gen ten bate van hun eigen be
scherming. 
Er zijn ook andere opvattingen, 
bvb. deze die van mening is dat 
een echte en duurzame bescher
ming tegen kernbesmetting niet 
bestaat: tegen' de aanval kan 
ingegrepen worden (door om
vangrijke werken, zoals ook in 
China met ganse ondergrondse 
steden) en door opleiding (in de 
SU worden kursussen gegeven 
van in totaal 100 uren), tegen de 
gevolgen — vooral de zeer lang
durende en dodelijke radio-aktivi-
teit — is blijkbaar nog geen kruid 
gewassen. 
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Doe & praatdag 
Mol 18 juni 1977 
Alternatief 
doeprogramma 
Voormiddag: 

keuze uit volgende aktiviteiten: 

— aktieve sportbeoefening; 

— korte wandeling; 

— bezoek aan kunsttentoonstelling ; 

— dia-montage (bij min goed weder) ; 

— vrije tijd en gelegenheid tot verkenning var 
M o l : 

— bezoek aan de kerk en de toren. 

M iddag : 
— receptie aangeboden door het gemeentebe

stuur van Mol Cin het instituut St-Lutgardis) 

— Kempense koffietafel (op voorhand inschrij
ven of telefoneren). 

Namiddag: 
- - in lokaal Malpertuus optreden van een goo

chelaar en een gitarist (samenzang); 
— wandeling, bezoek aan het Zilvermeer, het 

ornitologisch museum en het Jacob Smits-
museum; 

— aktiviteiten in het sportcentrum (vnj) ; 
— om 16 u. de voetbalmatch van het jaar. 

Programma 
Sportstudiedag 

-' Voormiddag ; 
— Volksvertegenwoordiger A. De Beul verwel

komt de deelnemers. 
— De heer Geert Goubert, voorzitter sportraad 

Oost-Vlaanderen: «Gemeentelijk Sportbe
leid ». 

— Senator Carlo Van Eisen schepen van Sport 
van de gemeente Mo l :« Gemeentelijke sport-
raden, werking ». Dialoog met het publiek. 

Middag: 
— Receptie aangeboden door het gemeentebe

stuur van Mol dn het instituut Sint-Lutgardis). 
— Kempense Koffietafel (op voorhand inschrij

ven of telefoneren). 

Namiddag: 
— Geleid bezoek aan het gemeentelijk sport

centrum. 
— De heer M Lambrechts hoofd van de sport-

dienst van de stad Hasselt: «Beheer van 
een gemeentelijk sportcentrum ». 

— Dr. F. Van Den Bossche, medisch advizeur 
bij het BLOSO: «Het BLOSO, werking, 
strukturen en mogelijkheden». 

— Voetbalmatch van het jaar. 
Ploeg A • Volksvertegenwoordigers en sena
toren van de Volksunie. 
Ploeg B: Leden van de Sportkommissie, vrij
gestelden van de partij en leden van de natio
nale stuurgroep van de V V M . 

Staatssekretaris Vic Anciaux, zelf een sportliefhebber, geeft in Mol de 
start van de eerste Doe & Praatdag! 

Praktilca: 
Datum : zaterdag 18 juni 1977 vanaf 9 u. 30. 

Plaats : IVIol sportstudiedag . zaal 't Steentje (aan de kerk) ; alternatief doepro
gramma gemeenteliji< Sportcentrum lol<aal Malpertuus 

Parkeermogelijkheid: de deelnemers kunnen hun wagen parkeren aan het 
gemeentelijk sportcentrum (wegwijzers volgen) waar ook de ontvangst voor
zien is 

Receptie en Kempense koffietafel: St.-Lutgardisinstituut 

Vervoer: om de verplaatsing van de deelnemers vlot te laten verlopen wordt 
een autocar ter beschikking gesteld, die de deelnemers binnen de gemeente 
indien nodig van de ene naar de andere plaats brengt 

Voor wie ? : voor ministers, senatoren, volksvertegenwoordigers, provincieraads
leden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, mandatarissen 
OCMW, voorzitters en leden van sportraden, alle belangstellenden, hun echtge-
loten en kinderen. 

Deze Doe- & Praatdag is een organizatie van het Vlaams Nationaal Studiecen
trum vzw in samenwerking met o.a. het BLOSO. 

Inschrijvingen: Vlaams Nationaal Studiecentrum, Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel 

* Uitgebreid programma 

tel. 02/219.49.30 

en inlichtingen: 

Algemeen zicht op de sporthal en het overdekt zwembad van Mol Zie verder blz. 10 
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Welkom in Mol! 
Vervolg van blz. 9 

Tot voor de samenvoegingen van 
gemeenten was Mol met een opper
vlakte van 11419 ha de grootste 
gemeente van het land Mol telt 
29 246 inwoners en heeft noord
waarts op zijn gebied een zone van 
4000 ha prachtig natuurgebied be 
stemd voor eendagstoensme Wij noe
men dit gebied Postel Wie vandaag 
Mol bezoekt om zijn typisch Kempi-
sche intieme sfeer door Jacob Smits 
en zijn leerling etser Dirk Baksteen 
zo meesterlijk weergegeven zal ont 
goocheld worden Inderdaad sedert 

Het t)oerenkrijgmonument te Mol 
« voor outer en heerd » 

twee generaties heeft zich in Mol op 
uitgebreide wijze de industnalizatie 
voltrokken De spinnenjen en weverij
en hier van oudsher gevestigd gingen 
zich modemizeren "De exploitatie 
van het beroemde witte zand van 
Mol werd op grote schaal aangevat 
en gemodernizeerd Zware industne 
vensterglas (Glaverbel) en flessenfa-
bnkatie (Verlica) asbestverwerking 
en eternitproduktie volgden elkaar op 
Aan de grens van de gemeente vestig 
de zich een groot metalurgiebedrijf 
«Vieille Montagne» Omstreeks 1950 
startten de bedrijven en onderzoek 
scentra voor kernenergie in onze 
gemeente 

Een en ander bracht op socio-kultu-
reei en ekonomisch vlak grondige ver
schuivingen Sedert 1930 is de Molse 
bevolking verdubbeld Van een oor
spronkelijke agransche bevolking 
groeide de bevolking uit tot een popu

latie van arbeiders en middenstan 
ders Talrijke KMO bedrijven hebben 
zich vooral sedert 1950 ingeplant 
Van een rustige sfeervolle en groene 
pleisterplaats werd Mol op Postel en 
enkele zeldzame plaatsen na een 
oord van drukte rumoer en handel 
Als toeristische gemeente blijft Mol 
met zijn stranden bossen en heide 
toeristische fietspaden en uitgestip
pelde natuurwandelingen een trek
pleister voor het weekendtoerisme 
Het Provinciaal domein Zilvermeer 
evenals de Postelse abdij hebben hier 
in een belangrijke funktie Het toens 
me laat evenwel soms spijtige sporen 
na 

Ook deden bezoedeling en afbouw 
van een yi/aardevol kultuurpatnmoni-
um gelden De getuigen van ons Kem-
pisch Mols verleden kan men talrijk 
terugvinden te Bokrijk' 
Wijlen dokter Jef Weyns konservator 
te Bokrijk had aan Mol zijn hart verlo
ren Hij heeft het mij herhaaldelijk 
gezegd 
De industnalizatie gaf zoals elders 
ook te Mol matenele welstand Door 
demokratizenngsnormen kregen vele 
jongeren een kans die ze elders niet 
kregen De gemeente Mol werd voor 
de Zuiderkempen een belangrijk cen
trum voor allerlei dienstverleningen 
Vooral het onderwijs ontwikkelde 
zich sterk in al zijn schakenngen 
Thans volgen ruim 8000 kinderen kleu
ter- en lager onderwijs Meer dan 
4000 jongeren zijn ingeschreven in 
het gksbaie Molse secundaire onder
wijs 2000 van hen zijn afkomstig uit 
de aanpalende gemeenten In de ge-
meenteli|ke akademies voor muziek 
en beeldende kunsten werden in 1975 
940 en 677 kursisten ingeschreven 
Andere socio-kulturele infrastruktu 
ren volgden Als bewijs hiervan gel
den de sportakkommodaties te Mol-
Centrum opgericht evenals de spor-
tinfrastrukturen op de verschillende 
gehuchten en wijken de grote centra
le gefusioneerde biblioteek met haar 
wijkfilialen, de aktviteiten en bloei van 
het verenigingsleven En niet in het 
minst het sedert enkele tijd gegroeide 
initiatief tot het organizeren van fraaie 
tentoonstellingen en alom vermaarde 
beiaardkoncerten gans het jaar door 
De opnchting en uitbouw van het 
Jacob Smitsmuseum te Mol-Sluis 
vormt hierbij het sluitstuk 
Voor de onmiddellijke toekomst wor
den op het vlak van de kulturele 
akkommodatie grootse plannen uitge
werkt 

Politieke doorlichting 
Het zwaartepunt van het Vlaams na
tionale bewustzijn en haar politieke 
aktie in de Kempen heeft steeds op 
de as Geel Mol gelegen Thomas De 
Backer uit Mol Karel Pelgrims uit 
Geel waren tijdens de penoden tus 
sen de twee wereldoorlogen de volks 
vertegenwoordigers en voortrekkers 
van het Viaams-nationalisme in de 
Kempen Edmond Van Dieren werd 
bij herhaling voor Turnhout verkozen 
als senator op de Vlaams nationale 
lijst Wie strijdens Vlaams nationalist 
was in de Kempen noemde zich toen 
thomasist i 

De Volksunie heeft sedert haar ont
staan op deze Vlaams-nationale tradi
tie in de Kempen kunnen verder bou
wen Nog hoor ik Thomas De Backer 
zelf dit beamen in zijn huis enkele 
weken voor zijn overlijden Frans Van 
der Eist en ikzelf brachten hem toen 
in november 1970 bij de vienng van 
10 jaar Volksunie te Mol een laatste 
bezoek Thomas De Backer kende de 
Kempen door en door Uit Geel af 
komstig frontsoldaat aan de IJzer 
was hij een tijdlang onderwyzer LO 
in de gemeenteschool te Mol In 1925 
verkozen als volksvertegenwoordiger 
nam hij plaats op de nationalistische 
banken in de Kamer Hij werd op 10 

Het Molse openzwembad met olympische afmetingen met in de buurt een grote 
en mooie ligweide 

Volksunie Mol vooral op gemeentelijk 
vlak de Molse gemeenschap dienen 

Welkom ! 
Mol, een grote Kempische gemeente 
waarvan sedert twee generaties het 
beeld totaal gewijzigd werd Een 
gemeente met vele mogelijkheden 
en bijzonder interessante beziens
waardigheden Een gemeente waar 
ook het Vlaams-Nationalisme wortel 
heeft geschoten, wat sedert 1970 ver
taald wordt door daadwerkelijke, en 
verantwoorde Volksuniedeelname 

Een Kempens ven midden een natuurreservaat te vinden op één der vele wan 
delingen 

De belforttoren van de abdij te Postel 

oktober 1926 als gemeenteraadslid 
verkozen voor de Vlaamse Volkspar 
tij te Mol (Vijf zetels op dertien) en 
werd eerste schepen wat hij bleef tot 
tijdens de oorlog Toen werd hij burge 
meester Vooral omwille van zijn 
Vlaams-nationale overtuiging heeft 
Thomas De Backer zoals velen van 
zijn generatie een zware tol betaald 
aan de Belgische staat Omstreeks 
1958 kwamen de Volksumeaktivitei-
ten in de Kempen echt op gang Op 
vele plaatsen werden afdelingen ge
sticht In 1964 nam ook de Volksunie 
deel aan de gemeenteraadsverkiezin
gen meestal op gemengde lijsten Jo 
Belmans uit Geel sedert 1968 Volks 
uniekamerlid en Hugo Draulans pro
vincieraadslid sedert 1965 zijn met 
enkele overtuigde kernleden sedert ja
ren de dnjvende krachten achter de 
Volksunieuitbouw 

De Kempen stuurde in 1971 Cario 
Van Eisen als Volksuniesenator naar 
Brussel CarIo Van Eisen reeds se 
dert 1961 bij de Volksunie betrok
ken zetelt sedert 1965 in de gemeen
teraad Vanaf 1970 neemt Volksunie-
Mol met vier mandaten waarvan dne 
schepen deel aan het bestuur van de 
gemeente Binnen een meerderheids-
koalitie van elf met BSP (5) en Vnje 
Volksbeweging (1) kreeg sedert 1971 
de Volkunie volgende departementen 
toegewezen Financien Sport Jeugd 
Kuituur Onderwijs Volksgezondheid 
Toensme Landbouw Handel en Nij 
verheid alsook Verkeerstechniek De 
CVP voerde met 10 leden tot 1970 
oppositie Sedert oktober 1976 blijft 
de Volksunie met dne schepen betrok
ken bij het bestuur van de gemeente 
en dit in koalitie met de CVP (Meer 
derheid 11 -f 5 VU) Thans vormen 
BSP (8) en VMB (5) de oppositie De 
Volksunieverkozenen leiden nu vol
gende departementen Openbare 
Werken Financien Kuituur Sociale 
zaken Bejaarden en gehandicapten 
zorg Volksgezondheid Groenbeleid 
en Verkeerstechniek 
Vanuit onze volksverbondenheid 
overtuigd van de heilzame invloed ver
vat in de Volksuniebeginselen over 
een sociale en federale staat wil de 

inzake bestuur In Mol heten wij de 
velen Vlaamse mandatarissen en 
hun familieleden hartelijk welkom op 
zaterdag 18 juli Buiten het geplande 
colloc^uium, organizeren wi( aktivitei-
ten zoals vermeld in programma 
Voor elk wat wils Namens W M , het 
Volksuniebestuur, afdeling Mol, F W 
en de Vlaamse kring Mol, slechts 
een wens, kom talrijk naar Mol, wi| 
zullen U bijzonder goed ontvangen 

Dr J A Valgaeren 
Schepen/arr, voorzitter 

WM-Turnhout 

OPENBAAR CENTRUM voor 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van ANTWERPEN 

In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant 

GEGRADUEERDE 
ZIEKENHUISVERPLE(E)G(ST)ERS 

bruto-aanvangswedde: 30.638,-fr. per maand of 
31.045,-fr. met haardgeid 

GEGRADUEERDE VROEDVROUW 
bruto-aanvangswedde: 30.638,-fr. per maand of 

31.045,-fr. met haardgeid 

VERPLE(E)G(ST)ERS PSYCHIATRIE 
VERPLEIEK3(ST)ERS PEDIATRIE 
SOCIALE VERPLE(E)GIST)ERS 

bruto-aanvangswedde: 30.638,-fr. per maand of 
31.045,-fr. met haardgeid 

GEBREVETTEERDE 
ZIEKENHUiSVERPLElEiaSTlERS 

bruto-aanvangswedde: 28.602,-fr. per maand of 
29.416,-fr. met haardgeid 

VERPLEEGASSISTENTEN 
bruto-aanvangswedde: 27.652,-fr. per maand of 

28.466,-fr. met haardgeid 

ZIEKENOPPASSITIERS 
bruto-aanvangswedde: 25.511,-fr. per maand of 

26.325,-fr. met haardgeid 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk diploma. 
De kandidaten vroedvrouw en de gespecialiseerde ver-
ple(e)g($t)ers moeten het basisdiploma van gegradueerde 
ziekenhuisverple(e)g(st)er bezitten. 
Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende 
weddeverhogingen. 

Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn alle 
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder be
jaardenzorg. 

Toepassing der 40-urige werkweek. 
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar. 
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij 
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste 
benoeming indien zij hun aanvraag indienen uiterlijk op 
22 juli 1977 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 
Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van 
120,-fr. 

Verplicht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te 
bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuis-

|Straat 39, Antwerpen (tel. 031/31.09.70 - 32.98.35). 
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ANTWERPEN 
Ranst-firoechem-Emblem-Oeiegem 

Goeverneur verplicht 
burgemeester wettelijke stemming 
De openoare nachtelijke raadszittrng van 17 mei liep rond halfdrie in de mor
gen ten einde De VU-verkozenen hadden in al die tijd de CVP-GEMBEL-meer-
derheid verscheidene malen in verlegenheid gebracht, vooral tijdens de 
bespreking van de begroting 

Hierna enkele fazen om aan te tonen hoe de meerderheid nog werkelijk aan 
kerktorenpolitiek doet. 

Omdat de burgemeester in de vorige 
gemeenteraad niet naar de Volksunie 
wrilde luisteren en daarbij de stemmen 
van de oppositie als ongeldig be
schouwde, bleef nog alleen de tussen
komst van de goeverneur over In de 
gemeenteraad van 17-5-77 werd dan 
terug wettelijk gestemd Wij begnjpen 
dat de burgemeester zijn vergissing 
wilde verbergen, maar wij geven hem 
de raad wat meer eerbied voor de 
oppositie te betonen Hij moet nu ook 
begrijpen dat de Volksunie het ver
slag van de vorige gemeenteraad met 
kon goedkeuren omdat haar stem
men door hem ongeldig verklaard 
werden 

Begroting 

Terecht wees onze fraktieleider in zijn 
voorafgaandelijke beschouwingen "be
treffende de begroting op de onvolle
digheid ervan 
De Volksunie had verwacht een ver
zorgde begroting in handen te krijgen 
In vergelijking met de ramingsdoku-
menten van Oeiegem en Ranst voor 
de fusie, komt de nu te bespreken 
begroting er niet keurig voor 
Heel wat denkwerk, optellingen en 
puzzelwerk kwamen erbij te pas In 
het dokument van onze fraktieleider 
ontbraken dan nog liefst 6 bladen 

Wat er daarbij niet in te vinden was, 
waren de tabellen betreffende het per
soneelskader een overzicht der aan
gegane leningen, samenvatting van 
het programma der gemeentewerken 
en berekeningen van de schuldenlas
ten 
In de raadszitting van 29-3-77 werd 
verklaard dat het schepenkollege op 
de valreep werd verslagen 
Nu 58 dagen later legt men eindelijk 
deze begroting voor met een nadelig 
saldo van iets minder dan 16 miljoen 
Een begroting die gewoon een optel
ling was van 3 goedgekeurde begro
tingen 

Bespreking en stemming 
van de begroting 

De burgemeester die voor de eerste 
maal een begroting te verwerken had 
deed een beroep om de raadsleden 
en vroeg op welke wijze zij de bespre
kingen zouden voeren 

Het voorstel van Jules De Cuyper 
werd toegepast 

Geboortepremie 

Mevrouw Crombez-Meyfroit verde
digde een eenvormige premie vanaf 
het eerste kind 
Dit IS trouwens ook de stelling van de 
bond van Grote en Jonge Gezinnen 
Hier had de meerderheid een « geste » 
kunnen doen aan de oppositie 
De vrouwelijke CVP-mandataris ver
klaarde niet alles te kunnen doen 
Jules De Cuyper diende haar een 
uppercut toe toen hij haar bewees 
dat met een begroting van 
100 000 000 gewoon larie was daar te 
willen over diskussieren 
Het was gewoon bedroevend te zien 
dat de burgemeester bereid leek te 
zijn, maar omdat het voorstel van de 
Volksunie kwam, mocht hij dit met toe
staan 
Toen vroeg Jules De Cuyper de stem
ming CVP bleef bij haar standpunt en 
de VU eveneens 
En dan gebeurde het i Een CVP-sche-
pen het zich ontvallen dat de Volks
unie tegen de geboortepremie was' 
Dat was te veel demagogie voor een 
bewust publiek 
De burgemeester deed dan een be
roep op zijn twee veldwachters die 
enkel de deur moesten opendoen 
voor drie verbolgen aanwezigen 

Meerderheid weet geen uitleg 
over 51.000 fr. 

Karel Bruegelmans interpelleerde en 
wenste meer te weten over de 51 000 
fr in de rubriek «sociaal kultureel 
opbouwwerk » 
De meerderheid bleef het antwoord 
schuldig en kon geen antwoord ge
ven waarvoor deze gelden moesten 
dienen Op de volgende raadszitting 
zullen ZIJ de bestemming bekendma
ken Dit IS op zijn minst bedenkelijk 
Het IS grof aan de oppositie geen uit
leg te kunnen of te willen geven 

MPI Zevenbergen 

Jos De Cock wilde de subsidies 
weten voor het MPI Van de voorzie
ne 100 000 fr zouden er 40 000 fr toe
gekend worden 

Gulden Sporenherdenking 
te Antwerpen 
V V V G vzw orgamzeert dit jaar voor de derde keer een Guldensporenvienng 
in de echte Vlaamse sfeer, uit de beste jaren van Vlaamse strijd Dit feest gaat 
door te Antwerpen op zaterdag 9 juli te 15 u in de Arenbergschouwburg Feest
redenaar IS Paul Daels, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging Ook bieden 
we een twee uren durend non-stop kultureel programma met de medewerking 
van het Jeugd-Fanfare-orkest het Arthur Verhoeven-koor, het Ballet der Kem
pen het gemengd koor van V V V G 
Als solisten treden op llona Van Brandt, lyrisch sopraan , Alfons Peeters, tenor, 
Hedwig Smets, bariton Verlenen verder hun medewerking Willem de Meyer en 
A Preud'homme 
Aan meerdere kunstenaars zal hulde gebracht worden tijdens de grootse finale 
met ruim 100 medewerkers Algemene leiding J Vranken 
WIJ hopen stellig op uw medewerking en zelfs een beetje propaganda bij Vlaam
se vrienden 
Algemene inkom 120 fr V V V G -leden en Plus-3-passers 60 fr Leden van de 
jeugdbeweging 60 fr 
Inlichtingen op het Nationaal sekretanaat Kipdorp 21 Antwerpen Tel 031/ 
335072 

Voor wie de andere 60000 fr be
stemd zijn, daar hebben wij het raden 
naar I 
Toen deelde Frans Rotty mede dat 
van de zitpenmngen van de Volks
unie-mandatarissen 50 % zal afgedra
gen worden aan dit tehuis 

Veiligheid voor onze kinderen 

Karel Breugelmans pleitte voor de vei
ligheid van onze kinderen en deed 
een oproep om samen te werken met 
het onderwijzend personeel en de 
ouderkomitees 

Brandweer 

Onze gemeente draagt jaarlijks 
2500000 fr af aan de pool - Brand
weer van Antwerpen 
De meerderheid schenkt 100000 fr 
aan de vrijwillige brandweer van Broe-
chem 
De Volksunie vindt die 100000 fr veel 
te weinig indien men in onze gemeen
te een degelijke brandweer wil uitbou
wen Maar met de Volksunie weet de 
CVP-GEMBEL even goed dat er een 
wet bestaat die eerst desbetreffend 
moet gewijzigd worden 

Verzustering 
Herbstein-Oelegem 

De schepen van Kuituur die blijkbaar 
nu plotseling een voorstander van 
deze verzustering is geworden, deed 
een patetische oproep om de «Jume-
lage» uit te breiden tot de 3 andere 
gemeenten en hoopte dat er geen 
kaakslag zou toegebracht worden 
aan burgemeester Wirtky van Herb-
stein 
Het leek erop dat hij een «njet» van 
de Volksunie verwachtte Wij geven 
deze schepen de raad om zich ook 
kultureel te vernjken via het Dosfelin-
stituut, zodat hij de ideologie van de 
Vlaamse nationalisten beter zou leren 
kennen en hun strijd voor een Europa 
der Volkeren 
Jos De Cock vroeg wat de toetreding 
tot de Europese Raad van de gemeen
te ons zou kosten Antwoord «0,50 
fr per inwoner» 

Toelagen aan de verenigingen 
Merkwaardig, het kollege vraagt de 
toelagen Cl 200000 fr) aan de vereni
gingen te stemmen, maar het kan niet 
zeggen welke verenigingen en hoe
veel ZIJ zullen ontvangen i 
Van geheimdoenerij gesproken i 

Hulpdienst 900 — Vlaams en 
Rood Kruis 
Mevrouw Crombez-Meyfroit verge
lijkt de 100 000 fr voor de brandweer 
met de 10000 fr voor de hulpdienst 
900 en vroeg dan dit laatste bedrag te 
verdubbelen 
Het antwoord van de meerderheid 
was formeel » Neen » 

Schijnvallei geklasseerd 
In de begroting stond een post voor
zien Cruyenveldenbaan 31000000 
fr 
Blijkbaar mocht de naam Everhoek 
met in de begroting komen 
Deze som is de inbreng in de gemeen
tebegroting van partikulieren voor de 
aanleg van de veelbesproken verka
velingen Matexi 
In verband met dit punt informeerde 
raadslid Jules De Cuyper naar de 
inhoud van de brief van de Rijks
dienst voor Monumenten- en Land-
schapszorg De Schijnvallei zal bin
nenkort geklasseerd worden als te 
behouden natuurgebied en het kolle
ge wordt vezocht bij de bouwaanvra-
gen en verkavelingsvergunningen 
eerst de Rijksdienst om advies te vra
gen 

iflL€nD€R 
JUNI 

17 AARTSELAAR VU-ledenvergadenng om 20 uur in lokaal 
Rodenbach, Kapellestraat 19 Vertoning van film «Aartselaar, 
vroeger en nu» Bespreking van het Gemeenschapsakkoord 

BOOISCHOT. Guldensporendansfeest om 21 uur in zaal "De 
Kievit» Met Bobby Prins en Hammondorgelist Frans Heylen 
Inkom 60 fr 

AARTSELAAR : Gemeentelijke 11-juli-vienng in de Gemeentelij
ke Feestzaal Guido Gezellestraat Ingencht op verzoek van de 
VU-gemeenteraadsfraktie 

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

HOVE. VU-tuinfeest om 20 uur in de tuin van Jan Lacour, V 
Bavaisstraat 42 Inschrijving bij bestuursleden Pnjs 150 fr 

ANTWERPEN . Busuitstap naar Ronse, Kluisberg en Edelare-
berg Vertrek om 9 uur op Parking Conservatorium, Desguinlei 
Prijs 125 fr Voor kinderen halve pnjs Reservatie op nr 
368465 

28 BORGERHOUT • Optreden van Ballet van Vlaanderen met een 
avondvullend ballet «Ulenspiegel de Geus» Om 20 uur in de 
Gemeentelijke Sporthal, Plantin en Moretuslei 343 Inkom gratis 

24 

24 

24 

25 

26 

Dirk Van Gelder neemt ontslag 
als VVB-hoofdbestuurslid 
Het WB-hoofdbesfuurshd Dirk Van Gelder deelde de WB-hoofdleiding mee 
dat hij niet langer wenst te zetelen in het hoofdbestuur Na het opsommen 
van een tiental belangrijke punten uit het Gemeenschapspakt besluit Dirk 
Van Gelder als volgt 

« WIJ dienen als Vlamingen ons min-
derwaardigheidskompleks af te leg
gen Het grondgebied van Vlaande
ren reikt tot aan de grenzen van Brus
sel, dat definitief beperkt is tot de 19 
gemeenten Indien wij ons met sterk 
en bekwaam genoeg actiten om ons 
op Vlaams grondgebied te doen gel
den, wanneer deze Staat de onze zal 
zijn, wanneer wij een ziekelijke angst 
behouden voor een kleine minderheid 
Franstaligen in deze Staat, wanneer 
wij vrezen onze mensen in Brussel 
thans met te kunnen bieden wat zij 
nodig hebben waartoe heeft dan 
onze Vlaamse strijd gediend, voor 
welk volk hebben wij ons dan inge
zet'' 

De houding van de VVS voel ik aan 
— en de spoedvergadering van het 
Hoofdbestuur dd 4677 heeft mij in 
die overtuiging gesterkt — als groten
deels, zoniet hoofdzakelijk gericht te
gen de Volksunie 

In deze partij ben ik aktief, onder 
meer als gemeenteraadslid te Ber-
chem en als voorzitter van de Volks
unie-Jongeren van het arrondisse
ment Antwerpen 

Ik dien dan ook thans konsekwent te 
zijn en het is met spijt dat ik u hierbij 
mijn ontslag aanbied als hoofdbe
stuurslid van de Vlaamse Volksbewe
ging ' 

ANTWERPEN STAD 

POSTERS 
Eindelijk i Nu ook een Vlaamse 
Leeuw-poster Een kanjer van een 
leeuw, 61 x 87 cm op onverscheur-
baar glanspapier Kan tegen regen en 
wind Sieraad aan de wand van uw 
kamer, studio, lokaal of kantoor Kan 
ook als geschenk dienen 150 fr per 
stuk Voor VU-afdelingen en vereni
gingen 20 stuks aan 125 f r per ex 50 
stuks aan 100 fr per ex Het is een 
exclusiviteit van VU-Antw Stad en 
kan aldaar, Wetstr 12, tel 3684 65 
bekomen worden Wordt ook opge
stuurd na storting op KB 404-
3036801-74 van VU-Antw Stad 
GEMEENSCHAPSPAKT 
Dit zal voor alle leden in onze afdeling 
worden toegelicht op een vergade
ring Dit zal zo snel mogelijk plaatsgrij
pen mogelijkerwijze in afspraak met 
een arrond te beleggen vergadering 
Hiervan zullen ook alle leden persoon
lijk verwittigd worden De datum ligt 
op dit ogenblik nog met vast 
GEMEENTERAAD 
Ga eens luisteren in de publieke tribu
ne telkens op maandag om de dne 
weken Voor juiste datum, telefoneer 
naar onze fraktieleider, de h G Ber
gers, tel 33 91 65 
VAKANTIE 

Tijdens de jaarlijkse vakantie zal het 
sekretariaal der afdeling gesloten zijn 
vanaf maandag 4 juli en terug open 
op donderdag 4 aug Briefwisseling 
wordt steeds beantwoord Vergade-
nngen lopen gewoon door Voor kon-
takt tijdens deze periode G Bergers, 
tel 33 91 65 of voorzitter W Willockx 
tel 372270 

ZANDHOVENS NIEUWS 

— Er wordt een autocar ingelegd op 
3 juli (IJzerbedevaart) De geïnteres
seerden worden verzocht zich zo 
vlug mogelijk te wenden tot L Thys, 
tel (031)844135 

HERENTALS NAAR 
DIKSMUIDE 

De VU-afdeling Herentals legt een 
autocar in naar de IJzerbedevaart op 
3 juli aanstaande Vertrek aan Hotel 
De Zalm te Herentals-markt om 6 u. 
stipt Wie graag met ons deze ver
plaatsing wil mee maken kan zich 
laten inschrijven op volgende adres
sen 
Van Looy Edmond, Hoefsmidstraat 4, 
0-L-V Olen 
Verheyen-Lievens, Kleerroos 57, He
rentals, tel 014/216027 
Van den Bosch Mana, Azaleastraat 
12, Herentals 
Anthoms Francis, Liersesteenweg 3, 
Herentals, tel 014/212650 
Sluiting der inschrijving op 26677. 

Sociaal 
Dienstbetoon 
bij VU-Borgerhout 
Onze mandatarissen staan te uwen 
dienste Bel steeds vooraf om een 
afspraak te maken 
Burgemeester Dirk Stappaerts, tel 
360323 
Schepenen Bert Verbeelen, Jozef 
Posenaersstraat 37, tel 355708, Hu
go Andnes Turnhoutsebaan 116, bus 
19, tel 36 59 67 Beide schepenen zijn 
op het gemeentehuis telefonisch te 
bereiken 369900 
Gemeenteraadsleden Rita Daans, 
Sterrenborgstr 12 tel 353577, Fr 
Dirks, KV d Oeverstr 26, tel 
36 38 94, Paula Kennis-Dillen, Valken-
putstr 271 Lambert Van de Wal, Laar 
26, Hilde Wagemans-Verreycken, 
Berchemlei 33, tel 365285 
Leden O C M W (vrogere KOOJ 
Theo De Coninck Kard Cardijnplein 
7, tel 220806. Bert Raets Vercam-
menstr 3, bus 5, tel 36 79 97 
VU-sekretanaat tel 353658 is ge
opend elke dinsdag, donderdag en 
zaterdag van 10 tot 15 u 30 
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Boechout-Vremde 
wil landelijk blijven 
Het bestuur van de Volksunie heeft als politieke partij een bezwaarschrift 
opgestuurd. De Volksunie wenst Boechout te houden zoals het vandaag is: 
een landbouwgemeente. Ook wordt er gestreefd naar een uitbreiding van het 
kastanjebos in Vromde. Verder zullen alleen enkele milieu-vriendelijke indus
trieën in Boechout mogen komen. Meer inlichtingen over het gewestplan bij 
de voorzitter. 

Leeuwevlaggen 
Langs deze weg roepen wij iedereen 
van Boechout-Vremde op om op zon
dag 26 juni hun leeuwevlag te hangen 
De elf-juli-vienng mag niet onopge
merkt voorbij gaan 

Adresverandering 
Fred Entbrouxk, schepen van Sport 
Jeugd en Milieu is samen met de fami
lie verhuisd Ze wonen nu in de Rop-
stocklei 15 Hun telefoonnummer is 
met veranderd (031/555932) 

Fred Entbrouxk, benjamin van het 

gemeentebestuur van Boechout 
De jeugdraad is gedaan, het gemeen
tehuis wordt gesloten door de sche
pen van de Jeugd Maar meneer de 
schepen is helemaal met te herken
nen uit al die andere jeugdleiders 
Inderdaad Fred Entbrouxk, eerste 
schepen en schepen van Sport 
Jeugd en Milieu is nog maar net 28 
jaar 
Al z'n vnenden noemen hem Fredje 
en op de jeugdraad is hij thuis, hij is 
nog maar juist uit de scouts gestapt 
15 jaar bij de VVKS, hij kent het klap
pen van de zweep en hij verstaat de 
jeugd-problemen als geen ander En 
ook op het sportgebied is hij de 
geknipte man Hoe lang hij al in 
Bacwalde is kan hij zich met meer her
inneren 
Na zijn humaniora in het St-Gabnèl-

instituut heert hij de kandidaturen van 
Politieke en Sociale Wetenschappen 
doorlopen Nu werkt hij als vertegen
woordiger Fred Entbrouxk was voor
zitter van de jonge Volksunie-afdeling 
van Boechout van 1971 tot 73 In 
1972 kwam hij in de gemeenteraad, 
en na de verkiezingen bleef hij er 
natuurlijk in 
De liefde voor het toneel kreeg hij 
mee van zijn kollega-schepen onder 
wiens leiding hij -Farao Rampsinitos 
de derde» speelde, daarna speelde 
hij vele jaren mee in «Olsiga» 
Fredje staat altijd klaar om iedereen 
te helpen, dus loop maar even langs 
bij hem in de Ropstocklei 15 dan 
kan je hem helpen want ze zijn nog 
geen week verhuisd 

Koen Schyvens 

Boechout 

herdenkt 

elf juli 
We schreven het reeds enkele 
weken geleden, in Boechout 
wordt elf-juli groots herdacht 
Schepen Schyvens van Kuituur 
heeft een knap programma 
klaar liggen. De feestelijke na
middag start met een wandel-
koncert door de gemeente van 
de Koninklijke harmonie Boe
chout 1000. Allegro zingt en de 
Dansende Vingers spelen. En 
als klap op de vuurpijl krijgen 
we het optreden van Jef Burm 
Hij zal ook de ganse namiddag 
animeren. En de feestrede van 
Clem De Ridder, algemeen 
voorzitter van het Davidsfonds 
zal vast &n zeker uitgroeien tot 
een strijdrede. Verheugend is 
ook het feit dat met minder dan 
26 Boechoutse verenigingen 
hun zegen hebben gegeven. Zij 
zullen er mee helpen dat het 
gemeentepark te klein is op 26 
juni. 
Aanvang : 14 u. 30. 

EKEREN 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autonjschool Begij-
nenvest 99, Antw 
Tel. 33.6058 en 45.05.31. 

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

BRABANT 

Dikke adders in Jezuïetenweide 
te Heverlee 
De gewone dagorde van de Groot-
Leuvense gemeenteraad van 6 juni jl. 
had niet veel om het lijf. De hoofd
aandacht ging naar de bouwplannen 
van een promotor in het Jezuieten-
park te Heverlee. Dat punt werd 
voor de oppositie op de agenda 
geplaatst Voorts werd het nieuw 
huishoudelijk reglement van de ge
meenteraad goedgekeurd, waarin 
het beginsel opgenomen werd dat 
de verschillende stedelijke kommis
sies deskundigen kunnen horen. Aan 
dat punt hecht de VU-fraktie zeer 
veel belang. Maurits Vanhaegendo-
ren herinnerde daaraan en wenste 
genotuleerd te zien dat het woord -
deskundigen > breed dient geïnter
preteerd te worden, zodat het ook 
mogelijk wordt afgevaardigden van 

verenigingen of aktiegroepen te ho
ren. 
Dan was er nog de bekrachtiging 
van het biblioteekreglement voor 
Groot-Leuven, dat weliswaar enkel 
geldt voor de stedelijke openbare 
biblioteken. Voor de VU-fraktie was 
dat een nieuwe gelegenheid om bij 
monde van Maurits Vanhaegendo-
ren en Van Itterbeek te pleiten voor 
de oprichting van stedelijke filialen 
in Wijchmaal en Korbeek-Lo. Het plu
ralisme vereist de verdere uitbouw 
van het stedelijk net van biblioteken. 
Voorts drong de fraktie eropaan dat 
dit jaar nog werk zou gemaakt wor
den van een centrale catalogus, van 
een gezamenlijke boekenaanschaf 
en een regeling van onderling leen
verkeer. 

IJZERBEDEVAART 
Zal plaatshebben op zondag 3 juli e k 
te Diksmuide om 11 u Gelieve deze 
dag vnj te houden en uw leeuwevlag 
uit te hangen Propaganda matenaal 
kan tjekomen worden op het VU-se-
kretanaat te Ekeren Tel 41 04 41 

VUJO-NIEUWS 
Kontakt-adressen Gravenlaan 25, 
Ekeren , St-Lukaslaan 8, Ekeren , Oor-
derseweq 136. Ekeren 

RAADSZITTING 
Het kollege van burgemeester en 
schepenen der gemeente Ekeren 
brengt ter kennis dat de eerstvolgen
de zitting van de gemeenteraad zal 
plaatshebben op donderdag 23 juni 
1977 om 20 u in de gewone zittings
zaal, ten gemeentehuize. Kasteel Velt-
wijck. 

Vftlksunie 
sociaal en federaal 

HOVE 

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

HET . JEZUIETENWEIDEKE . 
Het punt van de bouwaanvraag voor 
de bouw van flats voor bejaarden in 
een weide die deel uitmaakt van het 
domein van de jezuïeten te Heverlee, 
werd door L Tobback (BSP) op de 
dagorde geplaatst Tot slot van zijn 
betoog diende hij een motie in waann 
hij het Kollege aanmaande de bouw-
aanvraag ongunstig te advizeren en 
de inwoners te betrekken IMJ de 
opstelling van het BPA van de wijk 
Ter Eist De BSP-fraktieleider hekelde 
vooral het feit dat het Kollege de 
bouwplannen gunstig advizeerde zon
der dat het bestemmingsplan voor de 
wijk goedgekeurd is Hij hekelde zeer 
scherp, vanuit het standpunt van de 
ruimtelijke ordening, de bouw van 
flats in een groene zone, en waar
schuwde voor de verkeerstechnische 

verwikkelingen Voorts had hij felle kn-
tiek op het onsociale karakter van 
deze vorm van huisvesting voor be
jaarden Tenslotte trok hij van leer 
tegen het systeem van verkavelen 
van het park eerst moet de gemeen
te een bouwfvergunning geven aan de 
promotor die dan de bouwgrond 
koopt De gemeente draait dan op 
voor het ovenge gedeelte van het 
domein dat als openbaar park inge
richt wordt 

De VU-fraktie wenste het probleem 
ruimer te stellen Raadslid Van Itter
beek begon met vast te stellen dat het 
met enkel ging om het « Jezuietenwei-
deke », zoals de schepen van ruimtelij
ke ordening het terrein noemde, maar 
om het hele gebied dat zich uitstrekt 
tussen de Gasthuisberg, waar de 
medische universitaire campus ligt en 

de campus te Heverlee Daartussen 
ligt een ruime zone, die in het gewest
plan voor Leuven als uitbreidingsge
bied bestemd is Over een tiental 
jaren wordt dit hoofdzakelijk landelij
ke gebied omgetoverd tot een nieuwe 
stedelijke zone Hier zullen miljarden 
geïnvesteerd worden Welnu, de stad 
beschikt voor dat gebied over geen 
enkel struktuurplan, dat een verant
woord ruimtelijk beleid weerspiegelt 
Het IS een angstwekkende toestand 
Er wordt gewerkt met beperkte be
stemmingsplannen, die dan nog met 
stukken en brokken uitgewerkt wor
den Tussen die plannen wordt geen 
enkele relatie gelegd 
Het Jezuietenpark is de enige groene 
zone in het betrokken gebied Het ligt 
ten westen van de Celestijnenlaan die 
de beide campussen met elkaar zal 
verbinden Welnu, zo stelde raadslid 
Van Itterbeek, het is onverantwoord 
ten westen van de Celestijnenlaan 
met kollektiefbouw van wal te steken 
Daarom veroordeelt de VU-groep de 
plannen van de promotor De stad 
dient het heft in handen te houden, 
zoniet wordt het hele genoemde ge
bied in de handen gespeeld van bouw
promotoren en grondspekulanten 
Daarom dient bij hoogdringendheid 
een struktuurplan opgesteld te wor
den 

Voorts drong de VU er bij het Kollege 
op aan dat de bouwplannen van de 
promotor in de stedelijke kommissie 
Ruimtelijke Ordening, samen met de 
ambtenaren van de technische dienst 
zouden besproken worden Vooraf 
zou de kommissie een afvaardiging 
van de bewoners van de wijk Ter Eist 
moeten horen Dat voorstel werd ver
worpen De burgemeester gaf er de 
voorkeur aan het initiatief bij het Kolle
ge te laten, dat zelf zou beslissen, 
nadat de bewoners hun bezwaren 
hadden kunnen uitleggen aan een 
werkgroep van stedelijke ambtena
ren Vermits de VU geen voldoening 
kreeg over haar voorstel, steunde ze 
de motie van de BSP, die meerder
heid tegen minderheid weggestemd 
werd 

E.V.I. 

vu-Burcht 
keurt 

akkoord goed 

Het VU-partijbestuur afdeling 
Burcht in vergadenng bijeen op 2-
6-77 
— keurt de beslissing van de par

tijraad met betrekking tot de 
Egmontakkoorden en de rege-
nngsdeelname goed, 

— wenst onze mimstrabelen ge
luk met hun benoeming, 

— verwacht van hen dat zij een 
onverdroten waakzaamheid 
aan de dag zullen leggen , 

— verwacht tevens dat zij zo 
nodig hun portefeuille in de 
weegschaal zullen leggen om 
de Brusselse geeuwhonger in 
te dammen 

HOBOKEN 

IJZERBEDEVAART 

De Vlaamse kulturele kring Jan Peet-
ers legt een autobus in op zondag 3 
juli, kostprijs 170 fr per persoon, 
dnnkgeld int)egrepen Vertrek om 7 
uur op de Kioskplaats voor politiebu
reau WIJ verwachten dan ook zoveel 
mogelijk inschnjvinqen 

Inschrijven bij Jos Van den Nieuwen
hof, St-Bernardsestwg 793, tel 
272848, en bij Clem De Ranter, 
Steynstraat 85, tel 277278 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

^ O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

JUNI 

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

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

VU-Liedekerke besprak gemeenschapspakt 
In een motie aan het VU-partijbestuur 
heeft de VU-afdeling Liedekerke mee
gedeeld 
— een ernstige bespreking gewijd te 

hebben aan het gemeenschapsak
koord 

— dat het de VU-onderhandelaars 
Schiltz en Van der Eist dankt om 
het bereikte resultaat; 

— dat het de drie VU-mimsters geluk
wenst met hun hoge funktie en 
vraagt alles in het werk te stellen 
om de strikte uitvoenng van het 
pakt te bekomen, 

— de VU-afdeling Liedekerke betuigt 
zijn trouw aan de nationale VU-lei-
ding 

In een ajjarte brief wenst de afdeling 
Staatssekretans Vic Anciaux, als ver
tegenwoordiger van het arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde, geluk 
met zijn tjenoeming 
De afdeling maakt echter van de gele
genheid gebruik om de Staatssekre
tans te wijzen op de belangnjkheid 
van zijn funkte 

Eerste gemeentelijke 

11 juli-herdenking 

Voor het eerst in de geschiedenis 
van de gemeente zal een gemeente

lijke Gulden Sporenherdenking door
gaan. 

En wel op vrijdagavond 1 juli om 20 
u. in een tent op de binnenkoer van 
het Gemeentehuis. Op het program
ma : VAB-VTB-voorzitter Jozef Van 
Overstraeten als gastredenaar, 
Volksdans- en vendeliersgroep 
Nele uit Grimbergen en 't Kliekske. 
Inkom gratis, leden en sympatizanten 
zijn op post! 

NAAR DIKSMUIDE... 

Ook dit jaar bust onze afdeling naar 
Diksmuide 

Inschnjven bij VU-t)estuursleden of in 
het Vlaams Sociaal Centrum, dinsdag 
en vnjdagavond tussen 20 en 21 u 
Pnjs 140 fr, vertrek op het Liedekerk-
se marktplein om 7 u 30 In de namid
dag uitstap I 

Medegedeeld 

KAV-TREMELO-NINDE 

Op 21-22-23 juli gaan wij naar Parijs 
Er zijn nog enkele plaatsen vnj Kon-
takteer voor 20 juni Bob Ceuppens, 
Beveriaak 22 te Werchter, tel 016/ 
600229 Pnjs-2080fr 
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VUJO-Leuven (arr.) op 
vredestocht naar Diksmuide 
VRIJDAG 1 JULI 
Vertrek Leuven, Oude Markt per 
fiets op vrijdagnamiddag 1 juli 77 om 
15u 
Meebrengen slaapzak, fietsherstel-
lingsmateriaal, pers gerief (dit mate -
lingsmatenaal, pers genef (dit mate
riaal reist mee met de auto van het 
Reisweg Leuven - Kortenberg - Brus
sel (ring) - Aalst - Wetteren - Merelbe-
ke, alwaar aankomst voorzien is rond 
22 u - onderweg pick-nick (voedsel
pakket met vergeten O In Merelbeke 
of Gent overnachting in school na 
een warme kop soep i 
Noot Leuven-Merelbeke zowat 80 
km 

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

ZONDAG 3 JULI 
Ontbijt om 9 u Aktie VUJO-standen 
IJzerbedevaart 11-13u Middagmaal 
Vorming 14 u 30 bezoek aan de 
crypte en de toren Vertrek per trein 
vanuit Diksmuide (fiets op trein) 
(16u 13 vertrek - 18u40 aan
komst Leuven) 
Inschnjvingen enkel door strook op 
keerzijde in te vullen en op te sturen 
naar Johan Artois, Van Bladelstraat 

35, 3020 Herent Afsluitdatum 20 juni 
1977 
Onkosten trein, overnachting en 
eten, verzekenng zowat 500 fr Voor 
de aktie VUJO-standen wordt de 
medewerking van een 10-tal van de 
inschnjvers gevraagd om mee kle
vers te verkopen bij goede verkoop 
IS al het eten + overnachting voor de 
ganse delegatie van ons arrondisse
ment gratis 
Eerst betalen als je na je inschrijving 
bencht ontvangen hebt Personen die 
niet op 1 juli om 15 u mee kunnen ver
trekken, leveren hun fiets binnen bij 
Johan Artois, ten laatste op 2 juli vóór 
9 u 's morgens De fietsen worden 
dan per auto naar Gent gebracht 
Men kan dan zelf hetzij de vrijdag
avond hetzij de (vroege) zaterdagmor
gen naar Gent treinen, met aankomst 
op 2 juli om 10 u We halen je aan het 
station ginds wel af 

We denken ook nog aan het uitdelen 
van strooibnefjes aan de grote Leu
vense scholen, en wat de propaganda 
aangaat zijn ook affiches binnen kor
te tijd verkrijgbaar 
Elke VU'er en VUJO'er is welkom, 
maar ook sympatizanten, vnenden en 
vnendinnen kunnen zeker bij de fiets-
karavaan aansluiten i 

in 
AL-AL keukeninnchtingen 

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 VironstraaÜ. 1700 
Asse 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/374572 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054/33.37.56 

KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 
OOK NAAR MAAT 

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

ELECTRA-BREEpvba. 
Electro-Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188 46.2477 

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

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 

VU-bal te Vossem 
'n Massa volk, een denderende stem
ming, een fantastisch orkest een on
uitputtelijke tapkraan 
Zo kunnen wij ons eerste lustrumbal 
samenvatten Bij de eerste tonen van 

het orkest bleef ieder schuchter zitten 
doch nadien kwamen de spieren, de 
benen en de tongen los en ze zouden 
pas stilvallen op de laatste tonen van 
Bob Gary's orkest in de vroege mor
gen van zondag 5 juni Het juiste uur 
durven wij met verklappen om ner
gens argwaan te doen ontstaan 
Jong en oud danste, zong en sprong 
mee een echte Vlaamse leute 
Dank je vrienden van Vossem voor 
jullie aanwezigheid en getuigenis in de 
VU , vienden van Duisburg en Tervu-
ren voor jullie sympatieke vertegen
woordiging en steun, onbekende 
vrienden van elders, jullie waren formi
dabel WIJ waarderen dat geweldig, 
Rob Vandezande en Willy Kuijpers 
voor jullie vererend bezoek, VUJO-le-
den voor al jullie prestaties (bedie
ning, verkoop van tombola). Wat had
den WIJ zonder jullie gedaan 
Voor het VU-bestuur was dit bal een 
echte opkikker die op het gepaste 
ogenblik kwam Na het entoesiasme 
van de laatste maanden was er lood 
in de vleugels en benen gekomen 
door de onbemoedigende evolutie op 
nationaal vlak Doch dank zij dit bal 
zullen WIJ doorgaan . 

Herman Goossens 

VUJO 
De VUJO-kern Vossem (deelgemeen
te van Tervuren) die voor enkele 
maanden werd gesticht heeft een 
hoge vlucht genomen, dank zij de vol
gehouden inspanning van een ploeg 
aktivisten Naast een zeer suksesrijke 
ledenslag werden de afgelopen we
ken heel wat geslaagde aktiviteiten 
genoteerd, zoals de toenstische fiets
tocht op 1 mei, een deelname aan het 
Zangfeest (een volle bus) 
Voor de nabije toekomst verleent 
VUJO-Vossem zijn volledige mede
werking aan de vredestocht naar 
Diksmuide op 3 juli 
Kontaktadres G Trappeniers, Sta
tionsstraat 58, 1981 Vossem 

TAALVAKANTIE 
voor jongeren van 12 tot 18 

ENGELS BEGRIJPEN 
ENGELS SPREKEN 

door spel, lessen (5 per dag), sport en ontspanning 
met geoefende (voornamelijk Engelse) leraren 
en monitoren m het 

COLOMA INSTITUUT TE MECHELEN 

3 juli - 15 juli 
17 juli - 29 juli 

31 juli - 12 a u g 
14 aug - 26 aug 

7.800 B F 
ALLES INBEGREPEN 

(logies, eetmalen, cursus, verzekering, uitstappen, 
sport) 
Inlichtingen v.z w. Vakantiekolonies Roeland, 
Lange Kruisstraat 1, - 9000 Gent - Tel 091/23.10.60 

SCHRIJF NU IN 

NAAR DE IJZER ! HASSELT 

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, Smoutweg 1 te 
Dorne, of H Cuppens, Kerkstraat 16 
te Neeroeteren 

IJZERBEDEVAART 

In samenwerking met het heropgench-
te IJzerbedevaartkomitee legt de VU 
van Hasselt op zondag 3 juli bussen in 
met vertrek te Hasselt op het Kolonel 
Dussartplein om 6 u 30 

Men kan zich aanmelden bij Theo 
Hoedemakers, Havermarkt 37/3R, tel 
011/225870, Hubert Pira, Roderok-
straat 30, tel 011 /25 08 52 , Theo Hoe
ven, Sterrebos 48, 011 /31 10 30, Ton-
ny Martens, de Brigodestraat 16, 011 / 
31.1684 

VU-Ganshoren besprak het akkoord 
Ondanks de negatieve aspekten die ontegensprekelijk verbonden 
zijn aan het onlangs afgesloten Egmont-beraad, meent het bestuur 
van de Volksunie-afdeling Ganshoren dat het onder welbepaalde 
voorwaarden aanvaardbaar is voor de Brusselse nederlandstalige 
gemeenschap 
De VU-afdeling Ganshoren uit haar vertrouwen in de door het alge
meen partjbestuur aangeduide onderhandelaars, en steunt de deel
neming aan de nieuwe regenng 
WIJ kunnen echter met nalaten te wijzen op de zware verantwoorde
lijkheid die berust op de schouders van de VU-ministers en staatsse-
kretans, en bij uitbreiding op deze van alle Vlaamse partijen, om 
binnen het kader van de verworven autonomie voor Vlaanderen de 
nodige maatregelen uit te werken opdat de toegestane faciliteiten 
voor de franstaligen in de Brusselse randgemeenten een minimaal 
effekt zouden hebben, en zeker met zouden resulteren in een verde
re verfransing van Vlaams-Brabant 
Konkreet gesproken, zou de Vlaamse gewestraad maatregelen 
moeten uitvaardigen die ertoe strekken het huisvestings- en grond
beleid in de streek rond Brussel stevig in handen te houden. 

VU-Herent-Veltem-Winksele achter akkoord 
Het afdelingsbestuur van de Volksunie Herent-Veltem-Winkbele steunt eenpang 
de beslissing van de VU-onderhandelaars Schiltz en Van der Eist en de partij
raad 
Het bestuur benadrukt dat het tot stand gekomen akkoord slechts een aanloop 
betekent tot de realizatie van het integraal en geïntegreerd federalisme met 
twee 
Het bestuur bezweert de VU-regenngsleden bij de uitvoenng van het gemeen
schapsakkoord nauwlettend toe te kijken op een vlugge en juiste uitvoenng van 
de overeengekomen teksten 
Het bestuur roept alle VU-leden en sympatizanten op om met vernieuwd entoe
siasme verder te bouwen aan de realizatie van de Vlaamse staat 

H UITZODËRLMK 
BOEK VOOR V 
De IJzerbedevaarten in de archieven 
van De Standaard en haar lezers 
* Meer dan 200 foto's, vooral uit de archieven van De 

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

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

* Voorwoord: Manu Ruys. 

Voor hen die door het gebeuren op de IJzervlakte 
sterk werden aangegrepen, zit dit kijkboek vol herinne
ringen. Misschien vinden zij zelfs hun eigen foto terug. 

Verder is het een dankbare hulde aan zovele grote 
Vlaamse figuren die zich met idealisme hebben ingezet 
voor de opdracht die op de IJzerbedevaart jaarlijks 
wordt herhaald: «Door zelfbestuur voor Vlaanderen, 
meer welzijn voor het Vlaamse volk». 

EEN HALVE EEUW 
VLAAMS IDEAUSME 

MVZBMacnjuriBt H HAMMCVH 
mN H SUNMJU» B4 HUK UZns 

Tijdelijke voordeelaanbieding 

Tot 3 juli 298 fr Nadien 360 fr. 

Dit boek IS verkrijgbaar 
in de erkende boekhandel 

BESTELBON 
Sturen' naar: Weekblad « Wij» 

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

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

vangst 

Naam 

Straat : N r . bus : . . . 

Postnummer: • Gemeente : 
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VUJO-Dendermonde (arr.) met 

aktie tegen jeugdwerkloosheid 
Onder een prachtig meizonnetje waren op Pinksterdag enkele VUJO-mensen, 
in Denderbelle (nu Groot Lebbeke), een grote poppenkast aan het opstellen 
De kinderen die reeds voor de middag op de kermis hepen waren daardoor 
blij verrast Het nieuws liep als een vuurtje door de gemeente want zo n pop
penkast IS met alledaags 

Op de arrondissementele raad van de VUJO had men reeds enkele maanden 
voordien besloten om deze aktie te voeren Zelfs terwijl de VUJO nog bezig 
was met in verschillende gemeenten van het arrondissement (Lebbeke Den
derbelle Wieze Waasmunster Berlare Overmere, Buggenhout en Dender-
monde) een aktie te voeren tegen het federalisme met drie, was men reeds 
volop bezig aan dit nieuw projekt 

Als je 't nooit gedaan hebt kan je 't niet weten maar een scenario schrijven, 
dekors schilderen, bandmontage maken repeteren en nog zoveel meer vergt 
maanden vrije tijd Ook al duurt het uiteindelijke stuk maar tien minuten 

Het geweldig sukses dat het poppenspel kende is dan toch echt wel een 
beKroning geweest voor de ganse VUJO ploeg en tevens een bewijs dat al 
hun vrije uurtjes werkelijk nuttig zijn gebruikt 

Arbeid is ons recht 

Het poppenspel gaat over het probleem van de jeugdwerkloosheid wat de 
mogelijkheden zijn en hoe het werkelijk anders kan Ons land telt zo n 3CX) 000 
werklozen waarvan er 100 000 met eens 25 jaar zijn Bijna 50 000 liepen school 
tot hun 14 jaar en meer dan de helft van de afgestudeerden kan met aan het 
werk 

Maar het kan anders 

Door 
— tewerkstelling van jongeren in de welzijnsektor (dwz bejaarden zieken en 

gezinshulp) of in de milieuzorg (milieubescherming dijkenversterking) 
— verkorting van de arbeidsduur tot 36 werkuren per week 
— bevordering van de tewerkstelling in kleine en middelgrote ondernemingen 

door deze laatsten te stimuleren en te bevorderen 
— scholing en herscholing waar nodig evenals een bestendige middenstands-

opleiding dient voorzien 

De jeugd wil werk 

Het IS gemakkelijk te beweren dat het allemaal een kwestie is van luiheid dat de 
jeugd met wil werken en dat men liever gaat stempelen 

Geef ons echter een kans ' 

ledere VU-afdeling kan een beroep doen op deze poppenkast om bij gelegenhe
den onze werkloosheidsaktie luister bij te zetten Je kan dit door kontakt op te 
nemen met VUJO-arrondissement Dendermonde Alleen wordt er gevraagd tus 
sen te komen in de vervoerskosten 

Koen Vanderpoten Visstraat 59 9371 Denderbelle 
of Eriek Verbeecke Stationsstraat 12 9170 Waasmunster 

Dat de VUJO met deze ludieke aktie de massa boeide laat geen twijfel 

OOST-VLAANDEREN 

Na de voorstelling werd aan de kijklustigen een verklarend pamflet 
overhandigd wat gretig gelezen werd In totaal werden zo n 2 000 pam
fletten aan de man gebracht 

VU-Gent wil informatie-

kam pagne over «pakt» 
Het arrondissementeel bestuur Volks 
unie Gent-Eekio in voltallige vergade
ring bijeen na grondig onderzoek van 
het regeerakkoord stelt vast dat 1 ° 
na meer dan honderd jaar Vlaamse 
Beweging een definitieve stap gezet 
is naar het tweeledig federalisme 2) 
Brussel definitief beperkt wordt tot de 
19 gemeenten waann de Vlamingen 
over eigen federale strukturen zullen 
beschikken en de randgemeenten bij 
gevolg een integrerend deel uitmaken 
van het V'aamse grondgebied 
De VU Gent zal een uitgebreide infor 
matiecampagne ter zake voeren 

NIEUWKERKEN 

VLAAMSE HOOGDAGEN 

De Vlaamse feestdagen naderen 
snel wie nog geen leeuwevlag 
bezit kan er een bekomen bij 
Hilaire Govaert Heihoekstraat 72 
Nieuwkerken Prachtige nylon-
vlag van 1 50 x 1 50 m aan de 
oude prijs van 425 f r 

IJZERBEDEVAART 

Zoals ieder jaar legt onze afde
ling weer een bus in naar de IJzer-
vlakte W I J rekenen op een goede 
opkomst Vertrek 7 u op het 
dorp terugkomst voorzien om 
21 u Prijs kinderen onder de 
12 j 100 f r jeugdgroepenngen 
160 fr gepensioneerden 160 fr 
volwassenen 200 fr Na de plech
tigheid zakken wij af naar de kust 

VLAAMSE VRIENDENKRING 

LOVENDEGEM 

NAAR DE 

IJZERBEDEVAART 

Praktische inlichtingen — Vertrek 
om 8 u garage Moka 8 u 05 Car 
go 8 u 15 kerk Lovendegem Terug 
tussen 19 en 20 u Onkosten 200 fr 
(volwassenen) 150 fr (kinderen bene 
den 12 jaar) 40 fr (kinderen beneden 
6 jaar) In deze prijs is het bezoek aan 
Bellewaerde inbegrepen Knapzak 
meenemen i 

Inschrijven bij G Schoorens Mimosa 
straat 15 tel 267492 M Van Dam 
me Salviastraat 10 tel 266080 
mevr Wattijn Lostraat 128 tel 
71 5748 F Teugels Meersstraat 30 
tel 265846 R Rodts Molendreef 5 
tel 728219 J Beirnaert Tennisstraat 
11 F De Wispelaere Sparrestraat 
72 tel 727445 

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

LOKEREN 

IJZERBEDEVAART 

Traditiegetrouw legt de Amedee Ver-
bruggenknng Lokeren ook dit jaar 
een autobus in naar de IJzerbede
vaart die plaats heeft op zondag 3 
juli We vertrekken om 8 u aan de St-
Laurentiuskerk s Namiddags bren
gen we een bezoek aan Brugge De 
thuiskomst is voorzien rond 21 u 
Prijs 150 fr (halve pnjs voor kinderen 
en studenten) Uw inschrijving wordt 
ingewacht op volgend adres Herman 
Ros Tweebruggenstraat 29 9100 Lo
keren (tel 091/483074) We houden 
tevens 25 zitplaatsen te uwer beschik 
king 

. ZANDBERGEN-IDEGEM-
GRIMMINGE-SMEEREBBE-
VLOERZEGEM 

IJzerbedevaart Onze afdeling legt 
op 3 juli een bus in naar de 50e IJzer 
bedevaart te Diksmuide Belangstel
lenden kunnen zich laten inschrijven 
bij de bestuursleden De Glas Pools 
Van Der Biest en Vanderpoorten 
Prijs 2 00 fr kinderen tot 14 jaar 
160 fr Vertrek te Zandbergen Dorp 
om 8 uur stipt Wij zullen terug zijn 
rond 18 uur 
BAL Het bestuur besliste het afde-
lingsbal te laten doorgaan op 8 okto
ber in de zaal «Die Crone» te Ide 
gem 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels kamerversieniigen wastifels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledij rLiiteriiitriistingen ping 
pongtifels badkleding en alle toebehoorteii rol en ijsschaatsen 

kampingartikelen tunigerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elektr tremen der besie merken auto e go carts traktoren pop 
pen poppenwagens en wiegjes burelen lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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Priester Daensfonds houdt jaarvergadering 
De Raad van Beheer van het Pries-
ter-Daensfonds nodigt uit tot de Statu
taire Algemene Vergadering van het 
Fonds die zal plaatshebben op zon
dag 19 juni 1977 om 9 u in de trouw
zaal van het Stadhuis te Aalst 

AGENDA 
1 Inleiding door de voorzitter, L 

fortrie 
2 Verslag van de Raad van Beheer 

over de werkzaamheden '76-77 
door de sekretans, S Lenaerts 

3 Financieel verslag door de penning
meester, H Ottoy 

Dela-

4 Samenstelling van de nieuwe Raad 
van Beheer De Raad van Beheer 
stelt voor de huidige leden te herkie
zen en er de volgende nieuwe 
leden aan toe te voegen 
Aleidis Dienck, Koen Rotsaert, Wal
ter Georges, Jan De Neve, Hugo 
Landuyt, Piet Van Den Bruele, 
Frans J Verdoodt, Armand Moons 
Andere kandidaturen dienen voor
af aan het sekretariaat te worden 
overgemaakt 

5 Samenstelling van het advieskomi-
tee, het redaktiekomitee en de 

werkgroep voor histonsch onder
zoek 

Om 10 u plechtige herdenkingsmis 
in de St-Maartenskerk opgeluisterd 
door Cantate Domino 
Om 11 u akademische zitting in de 
feestzaal van het Stadhuis te Aalst 
— in memoriam Frans De Neve 

— uitreiking van de eerste Pnester-
Daenspnjs door Andre Demedts, 
voorzitter van de jury, overhandi
ging van een aandenken aan de 
laureaat 

WEST-VLAANDEREN 
Nieuws uit Blankenberge 
PIJNLIJK OVERLIJDEN 
Verleden week ontviel ons, door een 
smartelijk verkeersongeval, een onzer 
oude, trouwe leden, nl Leon Minaert 
De aflijvige was de schoonvader van 
onze afdeling-penningmeester en 
OCMW-lid Miei Duysters Leon was 
een overtuigd vlaamsgezinde die 
nooit in de kijker heeft gestaan Hij 
was nochtans konsekwent in zijn 
overtuiging en hij heeft deze konse-
kwentie dusdanig doorgedreven dat, 
op het ogenblik dat hij officieel op het 
stadhuis moest ontvangen worden, 
ter gelegenheid van zijn vijftigjarig 
huwelijksjubileum, hij op deze uitnodi
ging met IS ingegaan omdat hij niet in 
tegenwoordigheid wilde gesteld wor
den van bepaalde personen die hem 
en zijn familie in de repressiedagen 
zoveel leed hebben bezorgd Hij was 
een doodeenvoudig man op wie nooit 
tevergeefs beroep moest worden ge
daan voor geldelijke steun Hij was 
tevens medestichter van de plaatselij
ke afdeling van het Vlaams Verbond 
voor Gepensioneerden 
WIJ bieden dan ook aan al zijn naast-
bestaanden, langs deze weg, ons diep
ste medegevoelen in de pijnlijke rouw 
die hen komt te treffen 

IJZERBEDEVAART 
WIJ hennneren er al de belangstellen
den aan dat onze VU-afdeling, in 
samenwerking met de VTB en de 

Davidsfondsafdeling een autobus in
legt die zal vertrekken om 9 u aan het 
station Men zegge het voort 

EIGENAARS 
WIJ wensen moderne apparte
menten te huren of te kopen in 
Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde. tel 058-51 1889 

VLAAMSE KLUB 
en DF-HARELBEKE 
HERDENKEN 11JULI 

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

Clerco 
— Zondag 10 juli om 11 u H mis in 

de St-Ritakerk 

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

BLANKENBERGE 
NAAR DIKSMUIDE 

Onze afdeling zal, in samenwerking 
met de VTB en het Davidsfonds een 
autobus inleggen naar de a s IJzerbe
devaart Deze zal om 9 u vertrekken 
aan het station 
Men kan zich laten inschrijven bij de 
voorzitter Raf Ponjaert, Groenstraat 
37, tel 41 33 53 of bij gemeenteraads
lid Jef Fryns, Gen Lemanstr, tel 
412239 of bij Frans Pulinckx, 2/11 
Astndlaan, tel 413865 

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

Met d6 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
naar ITALIË per vliegtuig 

Speciale aanbieding voor een beperkt aanta l p laatsen 
op wel bepaalde ver trekdata ! 

500 f r. 
korting 

per week 
verblijf 

op de reissommen 
vermeld in onze 

brosjure 
• Vliegtuigreizen 

1977» 

Adriatische Kust 
Verblijf te Cattolica (hotel Majorca en hotel Brig) op 25/6, 
23/7,6/8, 27/8 en 3/9 

Ital iaanse Riviera 
Verbluf te Vangotti (hotel Plaza) en te Pietra Ligure (pension 
Derby) op 2/7,6/8,13/8, 27/8 en 3/9. 
Baai van Napels 
Verblijf te Sorrento (hotel Flora) op 24/7,31/7,7/8,14/8,21/8 
en 4/9. 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
SCHRIJF SPOEDIG IN, WANT HET 
AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT! 

St.-Jakobsmarkt 45 
2000 Antwerpen Tel. 031 31.76.80 
Vergunning Kat. A - nr. 1185 

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

KflLCI1D< 
JUNI 
22 BEVEREN-WAAS: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele informa

tie- en gespreksavond om 20 u in de bovenzaal van de Cen-
trumschool «Problemen rond oorlog en vrede en waarom 
landsverdediging » De avond wordt geleid door Luitenant-kolo
nel Candries Inkom 60 fr voor leden en 80 fr voor met-leden 

VOLKSUNIE SINT-NIKLAAS 
(ARR) 

TOMBOLA 
Volgende nummers (roze nummers) 
hebben gewonnen 
0968 0931 0937 0955 0948 0275 0991 
0280 0308 0274 0288 0302 0999 0284 
0281 0996 0277 0298 0297 0303 0973 
1036 1089 1022 0993 0979 1021 1028 
8978 fö70 1032 0924 0937 0878 0932 
UÖÖ2 0881 0908 0867 0901 0843 0849 
0860 0355 0359 0375 0401 0443 0441 
0429 0404 0430 0423 0351 1087 1031 
0280 1000 0990 0918 

Prijzen af te halen Verdurmenstraat 
6, St-Niklaas 

Vlaamse Kring-Ninove 
naar Diksmuide 
De Vlaamse Knng Ninove nodigt U 
dan ook uit om samen met ons naar 
Diksmuide te njden Om zeker te zijn 
van een plaats schnjft U best zo vlug 
mogelijk in bij 
Pierre Mattens, Poilarestraat 226, Ni-
nove. Tel. 054/33.65.36 of Rik Haelter-
man, Steenweg op Ninove 48, Den-
derwindeke. 
WIJ starten op zondag 3 juli om 7 u 
stipt op de Graanmarkt te Ninove 
Deelname in de onkosten 150 fr Her
kenningsteken met inbegrepen i 
Terugkomst voorzien rond 16 u 

JUNI 
26 HARELBEKE: Wandeltocht Eerst vertoning van film «De 

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

zmmuqis 
ECHT 
NATUURVERLOF 
9 dagen Lechtal, Tirol-Oosten-
rijk Van 13-8-1977 tot 21-8-1977 
Inschrijvingen VFR, Steenweg 
20, 9541 Erpe-Mere Bambrugge 
Tel 053/624608 Prijs 7600 fr 
alles inbegrepen 

29-jarige jongedame, dokter- en 
tandartsassistente met 4 jaar er-
vanng bij 'n tandarts (die intus
sen zijn praktijk staakte), zoekt 
opnieuw 'n geschikte betrekking 
die aansluit bij haar vorming, bij 
een geneesheer of een tandarts 
in de provincie Brabant, Antwer
pen of Oost-Vlaanderen, 
20-jarig Zuidafrikaans meisje, 
dochter van een personeelslid 
van de Zuidafnkaanse Ambas
sade met een A2-diploma (1974) 
en sekretanaatskursus A6/A2 
Hermesschool van 5-1-1974 tot 
30-6-1977 zoekt een betrekking 
als sekretaresse of steno-dakty-
lo 
25 jarige jongedame, licentiate 
in de klinische psychologie, 
zoekt een betrekking in 'n psy
chiatrische kliniek of in de sektor 
van de geesteshygiene 
Dame zoekt een betrekking als 
huishoudster, liefst op de as 
Brussel-Ninove en bij een oude 
heer of dame 
Voor verdere inlichtingen Volks-
vert de h Jef Valkeniers, Ninoof-
sesteenweg 11 te 1750 Schep-
daal (Tel 02/56916 04) (N73) 

Ervaren handelsreiziger, 48 j , 
special wijnen en likeuren, zoekt 
passende betrekking Voor in
lichtingen zw senator O Van 
Ooteghem (Tel 091/307287) 

(N72) 

Jongeman uit Sint-Katelijne-Wa-
ver zoekt een betrekking van 
bediende, in Mechelen of omge
ving Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lierse-
steenweg 11 te 2580 Sint-Kate-
lijne-Waver, of telefonisch op 
het nummer 015/21 79 00 {N74) 

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

— Ervaren verkoper, 57 jaar, 
zeer dynamisch zoekt interes
sante betrekking Ervanng in 
kleermakerij, voeding, farmacie, 
brandbeveiliging, isoleermate-
naal, ramen, deuren en publiatet t 

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

— Werkloos na Humamora-
studies Wetenschappelijke B, 
jonge man wil dograag aan het 
werk Vnj van legerdienst Zoon 
van een weduwe, wiens enige 
steun hij is 

Verder kontaktname N Maes, 
Gentse baan 50, St-Niklaas, tel 
031/764974 

(N71) 

flflnBCuoun 
VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
hianeveidlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268 14.02 

DE OUOE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

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

BEVLAGGINGSAKTIE 

IN KORTRIJK 

WIJ willen onze Vlaamse aanwezig
heid in onze Vlaamse stede dit jaar 
eens dik in de verf zetten door het op 
touw zetten van een grootse t)evlag-
gingsaktie De leeuwevlag mag op 3 
en 11 juli (IJzerbedevaart en Gulden-
sporendag) aan geen enkele Vlaamse 
woning ontbreken 

Vlaggen in kunststof zijn te bekomen 
bij Jozef Labaere, Gr Beatrijslaan 13, 
Kortrijk, tel 216577 

16 JUNI 1977 
WIJ IS 
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Het sociaal-ekonomisch programma 
van de nieuwe regering 2 
Vorige week publiceerden we 
een samenvatting van het eerste 
gedeelte van het sociaal-ekono-
misch programma van de nieuwe 
regering We brengen deze week 
het tweede luik Tevens herhalen 
we dat de volledige tekst van dit 
programma te verkrijgen is op de 
redaktie of op het algemeen se-
kretariaat, Barnkadenplein 12 te 
1000 Brussel 

Sociaal beleid en 
kwaliteit van het leven 

I I II I I 

In de versteviging van de solidan-
teit ziet de regenng de eerste 
voorwaarde voor de kwaliteit van 
het leven Daarom zal bij voorran 
een inspanning geleverd worden 
voor de minstbedeelden 
Dat vergt een hele aanpak door 
o m de oprichting van doeltreffen
de en samenhangende struktu-
ren die een zo groot mogelijke 
sociale bescherming en een be
hoorlijk levenspeil voor iedereen 
moeten waarborgen Dat is o m 
de bedoeling van de hervorming 
van de stelsels van sociale zeker
heid Uitei-aard zullen de sociale 
partners nauw bij deze hervor
ming betrokken worden De rege
nng IS ook van plan naar een ver
eenvoudiging te Streven en zal 
naar een rechtvaardige oplossing 
streven voor de kumulaties van 
de prestaties in de diverse stel
sels 
Ook de binding van de sociale 
prestaties aan de evolutie van de 
welvaart blijft behouden, de toe
passing ervan wordt ieder jaar 
bepaald 
Inzake pensioenen zal gestreefd 
worden naar een behoorlijk mini
mum met behulp van forfaitaire 
vergoedingen (gezin 12 000 f r, al
leenstaande 9 6 0 0 f r ) Dit zal ge
paard gaan met een stijging van 
het gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden (per etappe een mini
mum van 180000 resp 
140000 f r ) Voor de oude gepen
sioneerden zal de solidariteit spe
len 
Voor de nieuwe sociale program-
matie van de zelfstandigen zullen 
de meest representatieve organi-
zaties der zelfstandigen geraad
pleegd worden Voor de gehan-
dieapten zal naar hun volledige 
integratie in het sociale leven 
gestreefd worden De belangheb
benden zullen door de invoenng 
van een dossier snel het voordeel 
van de tegemoetkomingen kun
nen genieten Verder wordt de 
mogelijkheid van vakantiegeld 
voor gehandicapten en invaliden 
onderzocht De toelage voor hulp 
aan een derde persoon, toege
kend aan minder-validen zal per 
etappe verdubbeld worden 
Wat de gezondheidszorg betreft 
er zal een grotere nadruk op de 
gezondheidsvoeding en op een 
betere organizatie van de preven
tieve geneeskunde gelegd wor
den 
Er wordt ook terdege rekening 
gehouden met de evolutie in de 
ziekenverzorging De zieken moe
ten zoveel mogelijk in hun ge
woon milieu verzorgd worden 
waardoor ook de herwaardering 
van de huisarts mogelijk en nood
zakelijk wordt 
Nieuwe initiatieven in ziekenhuis-
verpleging en zware uitrustingen 
moeten geïntegreerd worden in 
een welomschreven en bindende 
planning De voorlichting wordt 
beter georganizeerd, terwijl de 
prijzen van de farmaceutische 

specialiteiten streng zullen wor
den gekontroleerd 
Voor de veiligheid en de gezond
heid van de verbruikers wordt 
dank zij de uitvoering van de wet 
op de voedings- en andere pro-
dukten gezorgd 
Uitgaande van de voorstellen van 
de Koninklijke Kommissans zal 
de regering de ziekte- en invalidi
teitsverzekering in de diepte sane
ren 

Privacy en 
gezinsbescherming 

De regering stelt een wet in uit
zicht tot bescherming van de per
soonlijke levenssfeer Ze is te
vens van inening dat het gezin de 
beste waarborg voor veihgheid 
en stabiliteit blijft De regering zal 
een reeks maatregelen treffen in
zake fiskaliteit en in de sociaal-
ekonomische sektor De nodige 
gezinsuitrustingen zullen verwe
zenlijkt worden die alle moeders 
kunnen helpen, ongeacht hun fa
miliale en professionele keus 
Ook dienen gezinnen, die hun 
taak met aankunnen, geholpen te 
worden Alle prenuptiale initiatie
ven moeten aangemoedigd wor
den Een wijziging van de wetge
ving op de afstamming en aanne
ming dnngt zich op 

Vrouw, jeugd 
en onderwijs 

De vrouwen zullen op voet van 
gelijkheid met de man geplaatst 
worden en zowel familiale als pro
fessionele, sociale en politieke 
verantwoordelijkheid op zich kun
nen nemen De ongelijkheden 
o m iz burgerlijk en sociaal recht 
dienen weggewerkt te worden 
Wat de jeugd betreft wil de rege
nng streven naar een betere koor-
dinatie van het jeugdbeleid 
Oua onderwijs is er de verlenging 
van de leerplicht (nu van 6 tot 14 
jaar, later van 5 tot 16 jaar) Er zal 
gestreefd worden naar het weg
werken van sociaal-kulturele on
gelijkheden en affektieve handi
caps Ook een aanpassing van 
de inhoud van het secundair on
derwijs staat op het getouw, 
waardoor het voor iedereen toe
gankelijk wordt Deze aanpassing 
zal een betere adaptatie mogelijk 
maken tussen eensdeels de 
schoolse en naschoolse opleiding 
en anderdeels de bevordering 
van de werkgelegenheid en van 
de behoeften van het sociaal-eko-
nomische leven In het kader van 
de kulturele autonomie zal de per
manente vorming alle aandacht 
krijgen 

De Schoolpaktkommissie zal ver
zocht worden de punten betref
fende de toepassing van de wet
ten van 11 juli 1973 en 14 juli 
1975 bij voorrang te behandelen 
Zelf zal de regering voorrang 
geven aan de uitvoenng van de 
wet op het hoger onderwijs 
Breed overleg is voorzien met de 
universitaire instellingen betreffen
de hun organizatie en financie
ring 
Belangrijk is dat alle aangelegen
heden betreffende de organizatie 
van alle onderwijsniveaus, de be
roepsopleiding, de kuituur en de 
sport worden overlegd in elke kul-
tuurgemeenschap Deze laatsten 
zullen elk een orgaan opnchten 
voor de koordinatie van het ho
ger onderwijs 
In verband met de splitsing van 

de KUL, Leuven, verbindt de rege
nng er zich toe deze operatie, 
zoals voorzien door de politieke 
verbintenissen van 1968, spoedig 
te voltooien 
Ten slotte is het van belang te ver
nemen dat de regering de biezon-
dere normen voor het Neder
landstalig onderwijs te Brussel be
vestigt 

Modernizering van 
de wetgeving 

De regering wenst een grondige 
aanpassing van de wetgeving, 
o m iz familierecht, rechten van 
overlevende echtgenoot, de be
strijding van de handel in drugs 
en verdovende middelen, de ge
rechtelijke bijstand, de bescher
ming van de burgers tegen de stij
gende misdadigheid, het vreem-
delingenstatuut, de verruiming 
van het politiek verlof, de beper
king van de verkiezingsuitgaven, 
verdere ontwikkeling van de ver
wezenlijkingen inzake gemeen
schappelijk vervoer, sociale huis
vesting medisch-sociale instel
lingen , gezinshulp, hulp aan be
jaarden , verbetering van het leef
milieu in al zijn facetten, inzake 
ruimtelijke ordening en stadskern
vernieuwing , plattelandszorg, 
enz 
Er zal ook gestreefd worden naar 
een waarachtig overleg tussen 
de sociale partners, zowel natio
naal als sektoneel 

Buitenlandse politiek 

Dit hoofdstuk behandelt achter
eenvolgens de onderwerpen Eu

ropa, het eigenlijk buitenlands be
leid, het ontwikkelingsbeleid en 
ten slotte het defensiebeleid dat 
immers in funktie staat van het 
buitenland 

Inleidend stelt dit gedeelte van 
het regeerakkoord dat het bui
tenlands beleid een uitgesproken 
Europese dimensie moet hebben 
Voor de Europese verkiezingen 
weten we reeds dat er 13 zetels 
naar Vlaanderen gaan en 11 naar 
de Franstaligen 

Gepleit wordt voor een dynami
scher karakter van de Europese 
Raad, beveiliging van de Europe
se verworvenheden, de verwe
zenlijking van de financiële zelf
standigheid van de Europese Ge
meenschappen, nog voor het ein
de van 1977, versterking van de 
inwendige samenhang door een 
ekonomische en monetaire unie 
en door de ontwikkeling van een 
communautair sociaal beleid in 
het kader van een grotere Euro
pese solidariteit 

De Europese eenmaking moet te
vens afgestemd zijn op de ont
plooiing van het individu Naar bui
ten uit IS een ruimere Europese 
uitstraling nodig (o a tot meer 
inspraak op wereldvlak, door be-
vordenng van de Europese kul-
tuurwaarden, betere verdeling 
van de ontwikkelingshulp enz) 
Het eigenlijk buitenlands beleid 
steunt op het handvest van de 
UNO, politiek van ontspanning 
met het Oostblok doch tevens 
het naleven van de NATO-ver-

• plichtingen , aktieve medewerking 
aan de Salt-konferentie van We
nen , mede-streven naar een we
reldwijde vermindenng van de be
wapening en ten slotte door een 
universele toepassing van de 

mensenrechten naar een mens
waardiger leven kracht bij te zet
ten 

Ons ontwikkelingsbeleid moet in 
hoofde van deze regeringsverkla
ring leiden naar een grotere inter
nationale rechtvaardigheid Daar
toe IS vereist een nieuwe interna
tionale orde, een aangepaste ont
wikkelingsstrategie en aangepas
te middelen en werkingsinstru
menten 

Defensie 

Het defensiebeleid is slechts mo
gelijk in het kader van een kollek-
tieve veiligheidsalliantie, wat neer
komt op trouw aan de verplich
tingen tegenover de NATO 
Rekening gehouden met het eind
doel (beroepsleger) zal de getal
sterkte in vredestijd 95000 man 
bedragen (burgerlijk personeel in
begrepen) De vrijwilligers zullen 
bij voorrang ingedeeld worden bij 
de operationele eenheden, in ge-
specializeerde funkties De dienst
plichtigen (6 maanden) zullen gro
tendeels hun dienst in eigen land 
doen Minder ingewikkelde bewa
pening zal de duur van de oplei
ding beperken Wederoproe
pingen zullen tot het stnkte mini
mum beperkt blijven nl deze die 
rechtstreeks uit onze NATO-ver-
plichtingen voortvloeien De op-
vordenngsmogelijkheden van het 
leger zullen beperkt worden Er 
wordt een lekenraad van advies 
voorzien 

De kwestie ten slotte van het vak
bondsstatuut van de rijkswacht 
zal zo spoedig mogelijk opgelost 
worden (de njkswacht dreigt im
mers met betogingen ) 

e d op sociaal en kultureel terrein 
BIJ deze plechtigheid waren hoog
waardigheidsbekleders uit beide 
landen aanwezig, o m de Belgi
sche ambassadeur in Nederland 
De prijzen worden jaarlijks of om 
de twee jaar uitgereikt Dit jaar 
heeft het Visser-Neerlandia-fonds 
103 000 gulden uitgekeerd Alle 
prijswinnaars — uitgezonderd 
het echtpaar Hekman-Damstra 

Den Haag als waardering voor 
de wijze waarop drugverslaafden 
worden opgevangen 
Drs Jozef Van Overstraeten — 
de alomgekende voorzitter van 
de Vlaamse Toeristenbond — 
kreeg een prijs voor persoonlijke 
verdienste, terwijl «De Brusselse 
Post» wegens haar buitenge
woon verdienstelijk werk op de 
Vlaamse barrikade eveneens een 

Vrouwen-Overlegkomitee 
wint Visser-Neerlandiaprijs 
in de Grote Kerk van Veere op 
het eiland Zeeland In Nederland 
werden op zaterdag 4 juni de Vls-
ser-Neerlandia prijzen uitge
deeld 
De naam Visser-Neerlandia is af
geleid van mr. H.l A. Visser, die 
in 1943 een vermogen na
liet aan het Algemeen Neder
lands Verbond, de vereniging 
die het behoud en de ontplooi
ing van de Nederlandstalige kul-
tuurgemeenschap nastreeft. Van
daar de toevoeging « Neerlan-
dia» in de naam van de prijzen. 
Mr Visser ijverde voor verster
king van de persoonlijkheid in het 
belang van de samenleving Met 
de instelling van de prijzen — 
zoals in het testament is voorge
schreven — heeft hij hulde willen 
brengen aan de enkeling voor zijn 
of haar bijdrage aan de gemeen
schap, eveneens aan daarvoor in 
aanmerking komende instituten 

uit Velsen — hebben het geld 
rechtstreeks uitgekeerd gekre
gen Dit echtpaar houdt zich be
zig met het verzamelen van ton
nen oude kranten Het geld, dat 
ZIJ daar voor krijgen, gaat naar 
instellingen die zich bezighouden 
met mensen in nood In de overtui
ging dat de heer en mevrouw 
Hekman-Damstra de gewonnen 
prijs alweer zouden weggeven, 
heeft het ANV 't bedrag omge
zet in een zeer verborgde vakan
tiereis Er bestaan inderdaad nog 
altijd mensen die zich belange
loos voor de medemans inzet
ten 
De stichting Delta-Kultureel 
Veere kreeg de kultuurprijs voor 
haar inzet om de Grote Kerk van 
Veere met alleen te redden voor 
verval, maar er tevens een kul-
tuurcentrum van formaat van te 
maken Een van de welzijnsprij-
zen ging naar de Emiliehoeve in 

kultuurprijs werd toegewezen De 
TV-prijzen gingen naar vier Ne
derlandse en twee Vlaamse au
teurs 
Met veel genoegen vermelden 
WIJ als laatste — but not least — 
het VOK (Vrouwen-Overlegkomi
tee) Dit pluralistisch samenge
steld komitee mocht een welzijns-
prijs in ontvangst nemen van 
15000 gulden voor hun aktivitei-
ten op het vlak van de gelijke 
rechten Deze officiële blijk van 
waardering en begnp is meer dan 
moedgevend voor deze hardwer
kende vrouwen 

Er werden in totaal negentien prij
zen uitgereikt door de voorzitter 
van het Algemeen Nederlands 
Verbond (ANV) afdeling Vlaande
ren, dr G Piryns en drs M Dit-
tnch, burgemeester van Warn-
sun, voorzitter van de afdeling 
Nederland 

Milde Uytterhoeven 

WIJ 16 
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DE VLAAMSE PERS 

De Standaard 

Nu de standpunten met betrek
king tot het gemeenschapspakt 
beter gekend zijn en de eerste 
reakties zijn uitgedeind, kunnen 
we de toestand al van op enige 
afstand overzien. We wensen dit 
zo objektief mogelijk te doen, 
enigszins als buitenstaander, die 
niet aktief is in de partijpolitiek of 
zelfs niet in een of andere Vlaam
se vereniging, maar die toch als 
gewezen medewerker in de 
Vlaamse Volksbeweging en het 
Overlegcentrum, mensen en din
gen terzake lange tijd heeft mee
gemaakt. 
Wie de noodzaak van een over
eenkomst erkent, moet ook de 
konsekwentie aanvaarden dat 
daar kompromiselementen bij te 
pas kunnen komen. Door ronduit 
onzinnige toegevingen in het ver
leden werden toestanden in het 
leven geroepen die de onderhan
delaars nu voor haast onoverko
melijke hinderpalen plaatsten: de 
reeds vroeger toegestane facilitei
ten in de randgemeenten en, veel 
erger, de grondwetsherziening 
van 1970. 
Hier werd de fout gemaakt, alle 
bruikbare onderhandelingstroe-
ven (o.m. de Vlaamse meerder
heid) uit handen te geven zonder 
de tegenwaarde (o.m. autonomie 
en sluitende regeling voor de Vla
mingen te BrusseD meteen te heb
ben ontvangen. Het gevolg was 
dat men alleen nog uit de impas
se kon komen door een onmoge
lijke toegeving te doen, nl. de uit
breiding van de grenzen van Brus

sel. Voor de huidige toestand van 
het gemeenschapspakt zijn dus 
niet alle onderhandelaars bij dit 
pakt verantwoordelijk, maar uit-

Emoties 
Velen reageren louter emo
tioneel, zonder de juiste inhoud 
en draagwijdte van het pakt te 
kennen of te begrijpen. Maar ook 
vanuit een toch zeer verdienstelij
ke en oprechte hoek werden ver
klaringen afgelegd waarbij over 
het pakt onjuistheden werden ge
zegd, o.m. dat de NCC zou wor

de voor de randgemeenten voor
ziene maatregelen zijn een beves
tiging van de in feite en in rechte 
bestaande toestand. 
Tussen de positieve punten in het 
pakt zijn er twee zeer biezondere 
aspekten voor de Vlamingen in 
en rond Brussel. het herstel van 
de uit de hand gelopen regeling 
van 1970-71 voor Brussel, en 
vooral het leggen van de basis 
voor autonomie van de Vlaamse 
gemeenschap, zijnde de enige 
voorwaarde voor de leefbaarheid 
van de Vlamingen te Brussel. Alle 
wetten en regelingen m.b.t. Brus-

herziening van 1970 de opposan
ten in de kou laten staan. Zij die 
aldus door verkeerd inzicht of 
zwakte mee verantwoordelijk zijn 
voor de huidige gang van zaken, 
zouden nu in woord en daad een 
biezondere voorzichtigheid aan 
de dag moeten leggen. 

Voorts moet worden vastgesteld 
dat nogal wat mensen uit de tradi
tionele partijen niets onverlet la
ten om de Volksunie op een hypo-
kriete wijze een hak te zetten. 
Wellicht werd daartoe geen cam
pagne op touw gezet, maar het is 
een feit dat heel wat lieden, o.m. 

Eendracht handhaven 

den afgeschaft. Dat werkt natuur
lijk verwarring en onbegrip in de 
hand. 
De emoties komen nu ook veel 
sterker tot uiting dan bij de grond-
sluitend zij die de grondwet van 
1970 hielpen tot^stand brengen. 
Het knelpunt was dus de grens-
verschuiving rond Brussel. De on
derhandelaars zijn erin geslaagd 
— het is haast een mirakel — dit 
te ontwijken door regelingen die 
lang niet zo zwaar aankomen als 
soms wordt gesteld: het inschrij-
vingsrecht is een voordeel voor 
de frankofonen, maar zeker niet 
zo groot als wordt beweerd, en 

sel zullen mank blijven lopen als 
ze niet worden geschraagd door 
een echt bestaande Vlaamse ge
meenschap, d.w.z. een in autono
mie gestruktureerd Vlaanderen, 
wetsherziening van '70, hoewel 
het pakt een stap voorwaarts is 
en er zelfs enkele flaters van die 
grondwetsherziening worden 
rechtgetrokken. Waarom komen 
zij die toen zwegen of zwak rea
geerden, nu scherper naar bui
ten? 

De Vlaamse verenigingen — 
naast al het goede dat hen siert 
— hebben toch bij de grondwets-

uit de kristen-demokratie, het 
nodig vinden te stellen dat het 
een onbegrijpelijke schande is 
dat de V U zou hebben «toegege
ven», en nu een radikaal flamin
gantisme tonen dat ze beter in 
1970 aan zichzelf hadden be
steed. Zelfs indien hun bedoe
lingen goed zijn, is hier een com
plex en subtiel spel aan de gang 
van verdachtmaking en van fun
geren als splijtzwam, wat wel een 
partijbelang maar zeker niet het 
Vlaams belang kan dienen... 

En ten slotte... doemt het spook 
van verwarring, splitsing en ruzie 

weer op. Hierbij valt, als typisch 
verschijnsel, het optreden of her
optreden van avonturiers te vre
zen. Jarenlang werd in de Vlaam
se beweging zwaar gedokterd 
aan de eendracht of ten minste 
toch de verstandhouding, het ter
zijde laten van avonturen, aan 
een politiek van kunde, efficiëntie, 
betrouwbaarheid en degelijkheid, 
waardoor de beweging aanzien
lijk aan waarde, kracht en effekt 
heeft gewonnen. In elke moeilijke 
periode in de beweging dagen er 
personen op die het hoofd verlie
zen, of «leiders » die, nadat ze bij 
herhaling faalden in de politiek, 
klaar staan om het weer eens te 
proberen. Laten we hopen dat de 
Vlamingen thans voldoende poli
tieke rijpheid hebben om zich niet 
op sleeptouw te laten nemen. 
Wie kritisch wil zijn of blijven, 
moet daarom niet op een onrede
lijke, ongenuanceerde en onge
gronde wijze het vertrouwen ver
breken. Er is voldoende ruimte 
voor vragen, toelichtingen, opmer
kingen, debat en waakzaam toe
zien op het verloop van de dingen 
zonder dat men de weg van 
scheuring en avontuur moet op
gaan. 
Het lijkt ons totaal onverant
woord nu ingevolge onjuiste voor
stellingen of onvoldoende kennis 
van zaken, of zomaar louter emo
tioneel en ondoordacht het oor te 
lenen aan personen of groepen 
die niet over alle hoedanigheden, 
vereisten, waarborgen, gefun
deerde inzichten of eerlijke en 
goede bedoelingen beschikken 
om, precies in de huidige moeilij
ke faze, leiding of advies te ver
schaffen inzake het Vlaamse be
lang. " 

Filip LAMBRECHTS 
Dr. luris. 

DE FRANSTALIGE PERS 
Het Egmont-plan en de reakties daarop leverden de franstalige pers 
ook deze week nog meer dan voldoende voer voor kommentaar. 
Het Inschri jvingsrecht — door de Vlamingen als een zware kapitula-
tie beschouwd — verwekt weinig entoesiasme bij de franstaligen. 
Wi jst dit er niet op, dat de Vlaamse vrees ongegrond Is? 
Volgens de «Wallonië» moet er vlug te werk gegaan worden, men 
heeft nu lang genoeg getalmd met de federalisering. 
Andere bladen betreuren de teloorgang van de welsprekendheid in 
de Wetstraat en van de parlementaire demokratie tout court. 
En de «Soi r» stelt terecht vast dat ondanks de kritiek de Volksunie 
één blok is gebleven. 

sing mogelijk is. Zoals Hugo 
Schiltz, voorzitter van Volksunie 
zei «Voor een ingewikkeld land 
bestaan er slechts ingewikkelde 
oplossingen!» 

LECOURRIER DE LA BOURSE 
«Stellig moest er een oplossing 
«op zijn Belgisch» voor gevon
den worden, die geen enkel bui
tenlander zou begrijpen en die 
voor 96 % van onze landgenoten 
koffiedik zal blijven. Zelfs zij, die 
er direkt bij betrokken zijn, in de 
tien gemeenten of stukken van 
gemeenten, waar mini-faciliteiten 
werden ontworpen, zullen weinig 
begrijpen van het uitgeknobbelde 
systeem. Fiktieve woonplaatsen 
uitvinden doet nogal gek aan. We 
vragen ons af, welke inwoner van 
Zuun of een andere afgelegen 
gemeente zich in het hoofd zal 
halen van zulk een ingewikkelde 
faciliteit te genieten ? Binnen dne 
jaar viert België zijn 150-jarig 
bestaan. Tegen die tijd zal het 
een schoonheidsoperatie moeten 
ondergaan, die zijn trekken ge
voelig zal wijzigen. Dat betekent 
niet dat het mooier zal zijn. Zij die 
in 1830 getuige waren van de 
geboorte van een nieuwe staat 
zouden perpleks zijn indien ze Bel
gië zouden terugzien, nu, met zijn 
vier regeringen, en zeven parle
mentaire vergaderingen I Toege
geven, dat er geen andere oplos-

Li LIBIE Wmi 
«In werkelijkheid is de oppositie 
zodanig verdeeld, dat ondanks 
het aandringen van bepaalde 
oud-ministers — de hh. Hanotte 
en De Clercq — het niet mogelijk 
was, een gemeenschappelijke 
parlementsfraktie op te richten. 
Onder leiding van de h. Defraigne 
hebben de Walen en onder lei
ding van de h. Flamant (een voor
bestemde naam voor het soort 
oppositie dat hij ons voorbereidt) 
hebben de Vlamingen besloten 
hun kans in verspreide orde te 
wagen. 
W e wensen niet te weten, wie 
daarvoor verantwoordelijk is; dat 
is een zaak van de liberalen. Het 
weze ons evenwel toegelaten, ter 
verdediging van de demokrati-
sche beginselen, te betreuren dat 
men het leven van regering Tinde-
mans-Hurez-Vanden Boeynants 
veel te gemakkelijk zal maken. 

Arme mijnheer Descamps, die be
gin deze week nog zijn Vlaamse, 
Brusselse en Waalse kinderen op 
een etentje vergastte, dat echter 
niet heeft bijgedragen tot verzoe
ning. 
Wanneer zullen de liberalen be
grijpen, dat ze slechts verenigd 
kans op elektoraal sukses ma
ken ? De gemeenschapsvraag
stukken hebben de verenigde 
troepen van de h. Vanaudenhove, 

Zo zag Brasser de «stoot» van 
de PSC... 

gedecimeerd. Vandaag, wanneer 
de PVV, PRLW en RL weer aan 
gewicht zouden kunnen winnen 
op « sociaal-ekonomisch vlak. ver
scheuren ze zich op kommunau-
tair vlak. Dat is masochisme I» 

Uaunnal 
«De tijd van de grote politieke 
welsprekendheid is voorbij. Men 
kan slechts gissen wat in gelijk
aardige omstandigheden een 
Vandervelde, een Destrée, een 
Anseele, een Bovesse zouden ge
zegd hebben, in welke bewoordin
gen zij zouden ingestemd of ver
worpen hebben, en met welke 
stem ze deze standpunten ver
woord zouden hebben. Maar de 
kunst van het te spreken woord 
gaat teloor indien ze niet reeds 
begraven is.» 

Le Rappel 
«Kamer en senaat beperken er 
zich toe, te registreren door de 
demokratische zegen te geven 
aan hetgeen buiten hen om werd 
bekokstoofd. Het essentiële werd 
in het Egmont-paleis door de par
tijvoorzitters besloten en dan 
door de kongressen, waar de gro
te militanten, met de steun van 
hun «clientes» (in de Romeinse 
betekenis van dit woord) over de 
letter van de nieuwe profetie 
beslisten. We leven niet meer in 
een parlementair regime. We le
ven onder de partikratie. Wat 
men ook over dit stelsel denke 
het is het onze en we zien niet 

goed meer in, hoe we er ons kun
nen tegen verzetten.» 

LA WALLONIË 
«Het komt er op aan, vlug te 
werk te gaan, eerder om prakti
sche dan om politieke redenen. 
Het door de meerderheid op 
touw gezette werk van formaat 
kan niet «vers» verwezenlijkt 
worden zolang het revolutionair 
is. In dit verband herinneren we 
aan het werk van de regering 
Blum (Volksfront) die in 1936 zo 
radikaal, zo diep en zo duurzaam 
heeft ingegrepen, dat het sociaal 
imago van Frankrijk en zelfs van 
Europa gewijzigd werd en dit in 
slechts zes maanden.» 

LE SOIR 
«Indien deze evolutie zich beves
tigt bij de twee grote politieke for
maties in ons land dan zou zulks 
kunnen uitmonden in belangrijke 
veranderingen wat de krachten
verhoudingen betreft. Maar het 
rekupereren door de kristen-de-
mokraten van de «linguïstische 
kiezers » blijkt nog lang niet zeker 
te zijn 
Inderdaad, de voorspelde ontbin
dingstekenen bij de VU en het 
FDF blijven uit. De partij van 
Hugo Schiltz, die het kwetsbaarst 
was heeft slechts een zeer gerin
ge afvalligheid moeten noteren 
ondanks het ongunstig onthaal bij 
de Vlaamse opinie van het Eg
mont-plan en ondanks het vertrek 
van de h. Lode Claes, dat weinig 
weerklank kreeg.» 
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Verbruikers lopen nog 
geblinddoekt rond op de markt 

BRUSSEL — De verbruiker wikt en weegt. Jarenlan
ge akties van konsumentenverenigingen zijn daar 
zeker niet vreemd aan. In de voorbije jaren werd de 
verbruiker bestookt met soms angstaanjagende vra
gen en waarschuwingen: 
«X-stralen: misbruik is gevaarlijk». 
«Wanneer en hoe een klacht indienen?» 
«Test uw recht: hoever staan wij?» 
«Als fabrikanten verstoppertje spelen...» 
«En als het eens brandde...» 
«Zon in bokalen ?» 
«Vergelijken betekent minder uitgeven.» 
« Geneesmiddelen : wie wordt er beter van ? » 
«De «vrije overeenkomst» tussen een muis en een 
olifant.» 
De verbruiker is wél mondig geworden, maar hij staat 
evenwel nog dikwijls, al te dikwijls, machteloos tegen
over commerciële kunstgrepen van handelaars, indus
triëlen, monopolistische nutsbedrijven en overheids
diensten. De verbruikersunie heeft er twintig jaar 
ervaring met « konsumentisme » opzitten om te besef
fen dat nog veel verbruikers al te veel geblinddoekt 
op de markt ronddwalen. Aan informatie ontbreekt 
het hen niet, maar de konkrete beschermingsmeto-
des bleven nog onvoldoende benut. En als een ver
bruiker al eens een keer zijn rechten kent, dan aarzelt 
hij doorgaans nog om zijn (commerciële) tegenspeler 
de set-bal terug te kaatsen... 

Roland Counye, stafmedewerker 
van de Verbruikersunie publiceer
de onlangs een treffend artikel 
over de konsumentenproblemen. 
Daarin had hij het onder meer 
over de konsument die zijn isole
ment niet doorbreekt, over snert-
fabrikanten die alsmaar de markt 
blijven afschuimen, en over de 
aktie van konsumentenvereni
gingen die het produktie-appa-
raat dag-op-dag trachten bij te 
sturen. We hebben hem ge
vraagd om de zwakke plekken 
van de konsument aan te duiden. 

POLIKLINIEK 

Al wie morgen doperwtjes ofkon-
trakten binnenshuis haalt luistert 
best aandachtig toe... 
Roland Counye:« De verbruikers-
unie braeht degelijke informa
tie, vorming en bescherming van 
de konsument Wie een beste 
koop zoekt, wie financiële of juri
dische problemen heeft, kan zijni 
gading zoeken in onze drie tijd
schriften. We tellen momenteel 
meer dan 260.000 leden.. Onze 
informatiecampagne betreft gro
tendeels het vergelijkend waren
onderzoek zowel eetwaren, huis-
houdapparaten als verzekerings

polissen, waarborgkaarten, auto-
kontrakten, enz... Wij wijzen voor
al OD de aebreken en de leemtes 
in onderhandse afspraken. 
Onlangs zijn we er toe gekomen 
om typekontrakten op te stellen 
voor kiijvoorbeeld het onderhoud 
van de auto's. In 'n tweede faze 
willen we de verbruiker bescher
men We leren onze leden aange
tekende brieven schrijven, kon-
trakten onderschrijven. Onrecht
streeks staan we de verbruiker 
bij door te zetelen in adviesorga
nen die bijdragen tot de redaktie 
van wetteksten: zoals bijvoor
beeld de afbetalingskontrakten... 
Uiteindelijk willen we ook konsu-
menten die moeilijkheden hebben 
trachten bij te staan. Die verdedi
gende hulpverlening is nog onvol
doende uitgewerkt. De verbrui
kers kennen stilaan hun rechten, 
maar er is nog steeds die grote 
drempelvrees om bijvoorbeeld 
zelf een klacht in te dienen tegen 
onverantwoorde aanmatigingen 
van agressieve verkopers.» 

De effektieve verdediging van de 
verbruiker kan door de konsu-
mentenorganizaties op drie wij
zen geschieden Vooral Test-Aan-
koop doktert momenteel aan een 
afdoende formule: 

Roland Counye: sterke verbruikersmacht uitbouwen: 

— de individuele rechtsbijstand 
door een verzekeringspolis (wat 
nu reeds mogelijk is); 
— het afsluiten van een kontrakt 
voor rechtsbijstand door de ver
bruikersunie in naam en voor 
rekening van de leden, waarbij 
Test-Aankoop zelf de kontrakt-
voorwaarden wil opstellen; 
— of eventueel als er geen ande
re uitweg mogelijk is, zelf een 
soort "polikliniek voor juridische 
hulp » inrichten... 
fiet hoeft geen betoog dat de juri
dische bijstand door een verbrui-
'kerverenlging goud waard is, 
en dat in gerechtskringen nog 
veel argwanend tegen derge
lijke dienstverlening opgekeken 
wordt 
De stafhouder van de Brusselse 
balie heeft evenwel de juridische 
zorgen van Test-Aankoop, mét 
behulp van advokaten, een fiat 
gegeven. 

VERGROOTGLAS 

Bescherming van de verbruiker.. 
Al goed en wel, maar kopen wij 
met nog dikwijls ondoordacht? 
Roland Counye: «Ongetwijfeld ! 
Maar toch loopt de konsument iet
wat minder geblinddoekt op de 
markt dan een tijd geleden. En we 
hebben de ervaring dat veel pro-
dukten die als «beste koop » wer
den aangeduid, in een minimum 
van tijd de winkel uitvliegen. Onze 
tests en kommentaren worden 
gelezen, door duizenden mensen 

Bovendien hebben ook de produ
centen hun houding aangepast 
Verzekeringsmaatschappijen bij
voorbeeld werken steeds meer 
eerlijke polissen uit; denk maar 
aan de familiale verzekeringen. 

Doordat 41 t.h. van onze leden bij
na steeds de beste koop verkie
zen die wij aanduiden, brengen 
talloze producenten de kwaliteit 
van hun produkten op het niveau 
van een goede middelmaat.» 
Hierbij rijst dan wel de vraag of 

verbruikersverenigingen hun geld 
en energie moeten besteden aan 
het testen van luxegoederen... ? 
Roland Counye: «Die vraag 
wordt mij wel meer gesteld, en ik 
wil hier nu eens klaar en duidelijk 
antwoorden. Onze verbruikersor-
ganizatie staat ten dienste van de 
leden. Wij beantwoorden de ge
stelde vragen naar informatie en 
raadgeving. Onze leden zeggen 
ons wat wij voor hen moeten tes
ten : bier, stereoketens, kleurente
levisies, doperwten en noem 
maar op... Wij haken in op de 
behoeften van onze leden. Ook 
op andere domeinen, zoals de 
recente huurwet bijvoorbeeld.» 
— U wil niet ingaan tegen de kon-
sumptiemaatschappij ? 
Roland Counye: « Dat zeker niet; 
integendeel. Wij proberen zelfs 
de behoeften te kennen die nog 
steeds niet bevredigd zijn. En dan 
denk ik zeker met aan super-de-
luxe-voorzieningen, maar wel aan 
sociale woningen, de preventieve 
geneeskunde, het openbaar ver
voer en nog andere goederen... 
In die zin moeten wij het produk-
tie-apparaat ombuigen, en kun
nen wij de verspilling tegengaan. 

We willen tegelijkertijd aan de 
reële behoeften beantwoorden, 
én ook het toelaatbare in de kon-
sumptie-trends zoeken.» 
— Een ander probleem dat de 
verbruiker kwelt is ook de dikta-
tuur van de monopolistische be
drijven, zoals telefoon, elektrici
teit, kabeltelevisie en nog ande
re... 

Roland Counye: «U bedoelt het 
probleem van de toetredingskon-
trakten. Dat is inderdaad zeer 
akuut. En ik moet voluit beken
nen : op dat vlak is de konsument 
momenteel nog vrijwel machte
loos. Inspraak van de verbruiker 
in de beheersorganen van derge
lijke bedrijven is trouwens één 
van onze tien urgentie-eisen die 
wij zopas bekendgemaakt heb
ben. Welk statuut dergelijke on
dernemingen hebben, dat interes
seert ons niet: wat telt is dat wij 
als verbruiker een doorslaggeven
de stem kunnen laten horen op 
het moment dat de kontraktvoor-
waarden opgesteld worden. 

— Momenteel staat de verbrui
ker op dit domein dus hulpe
loos...? 
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Twintig jaar konsumentenstrijd. 
Tot nog toe werd de aandacht vooral toegespitst op de informatie en de vor
ming van de verbruiker. Nu wil de verbruikersunie tot de aanval overgaan : ijve
ren voor een wijziging van de wetgeving waar deze leemten vertoont of te kort 
schiet, of als de belangen van de verbruikers beperkt worden. 
Immers, informatie is reeds een machtig wapen, maar als de mii^delen niet voor
handen zijn om zijn rechten te doen gelden, dan ^lijft de konsument machteloos 
staan. 
Daarom heeft Test-Aankoop 10 evidente verbrulkerseisen op tafel gelegd. 

1. Het recht te welen 
De verbruikers hebben het recht ken
nis te nemen van alle informatie 
aangaande hun gezondheid en veilig
heid. Wij denken in hoofdzaak aan de 
enquêtes en aan de inlichtingen die 
de verschillende openbare besturen 
respektievelijk hebben gevoerd en 
verzameld met het geld van de ge
meenschap. 
In de praktijk is het zo dat de verbrui
kers en hun verenigingen voortdu
rend botsen tegen de manie van de 
geheimhouding, tegen de opvatting 
dat «de bevolking met in paniek mag 
gebracht worden», tegen de vrees 
schade toe te brengen aan de (zelfs 
onwettige) belangen van een onderne
ming of van een beroepssektor. 
— Het zou heel nuttig zijn het aantal 
(en eventueel de mechanische oor
zaak) van de auto-ongevallen te ken
nen per merk en per model. Waarom 
maken de verzekeringsmaatschappij
en die over deze gegevens beschik
ken, en de njkswacht die overvloedi
ge statistieken opstelt over de ver
keersongevallen, deze informatie niet 
openbaar ? 
— Verschillende besturen (en het le
ger) testen gangbare verbruikspro-
dukten uit alvorens ze massaal te 
bestellen. Waarom het geheel van de 
verbruikers niet laten genieten van 
deze kennis door publikatie van de 
resultaten van de onderzoekingen? 

2. De monopolistische dlenstbedrlj-
ven 
Een hele reeks openbare, semi-open-
bare en privé-diensten genieten van 
een feitelijke monopoliepositie. We 
denken hierbij aan de PTT, de RTT, de 
maatschappijen voor de distributie 
van water, gas en elektriciteit, de 
kabeltelevisie, de NMBS en de maat
schappijen voor buurtspoorwegen en 
stadsverkeer, het RIZIV, enz. . 

In tegenstelling met bijvoorbeeld een 
bakker of een garagist hebben zij 
geen konkurrentie te vrezen. De ge
bruiker van deze diensten mag nog 
zo ontevreden zijn, hij kan niet elders 
gaan aankloppen. 

De telefoonrekeningen bijvoorbeeld 
zijn met kontroleerbaar. Nochtans 
heeft een recente enquête van Test-
Aankoop (TA 166) aan het licht ge
bracht dat de rekening die de RTT 
opmaakt voor de interzonale gesprek
ken vaak bij benadering Is opgesteld 

Het is beter te voorkomen dan te 
genezen. Daarom eisen wij betere 
bescherming van de verbruiker. Daar
toe kan volgend princiep worden aan
genomen : «Alle reklame is een inte
grerend deel van het kontrakt». 

4. Kontrakten tekenen met kennis 
van zaken 

Wij vragen dat de kontrakten zouden 
beantwoorden aan minimum-elsen 
die de gelijkheid van de kontrakteren-
de partners, voor wat het essentiële 
betreft, zouden veilig stellen. Zoals 
Verbod op wederrechtelijke clausu
les zoals deze die de verkoper ont
slaan van zijn normale verantwoorde
lijkheid of die hem de macht verlenen 
om de koper boeten op te leggen. 

5. Voor de rechtbank dagen door 
tussenkomst van de verbruikersver
enigingen 

V ^ * ^..neer en hoe klacht 
indienen ? 

• E f t öüüft GAAT OOK . < ^ 

10 KONSUMENTENEISEN OP TAFEL 
(en dit dikwijls ten nadele van de ver
bruikers). 
Als kompensatie voor het ontbreken 
van enige keuzemogelijkheid bij de 
verbruikers moet de overheid veror
denen dat de verbruikers vertegen
woordigd zouden zijn in de beslis-
sings- en kontroleorganen van de 
maatschappijen met openbaar mo
nopolie. 

3. Reklame als onderdeel van de 
overeenkomst 
De wettelijke bescherming van de ver
bruiker tegen bedrieglijke reklame vol
doet met. En wel om twee redenen 
1. Om de rechten te doen gelden die 

de wet hem toekent, moet de ver
bruiker een geding aanspannen bij 
een rechtbank. Dat kost tijd en 
geld en het resultaat is onzeker; 
bovendien wordt zelden schade
vergoeding of nietigverklaring van 
het kontrakt verkregen. 

2 De ervaring leert ons dat deze v\<pt 
in de praktijk ontgoochelende resul
taten geeft 

De benadeelde verbruiker ondervindt 
heel wat moeilijkheden wanneer hij 
een geding wil inspannen (vrees voor 
onkosten of voor risico's, onwetend
heid inzake wettelijke voorschriften, 
enz.). Hij heeft er zelfs weinig belang 
bij want de procedure is tijdrovend en 
kost aardig wat geld. Sedert enkele 
jaren bieden de verbruikersvereni
gingen hem een nieuwe mogelijkheid. 

6. Openbare diensten in dienst van 
het publiek 
Een openbare dienst wordt steeds 
gefinancierd door de gemeenschap 
om dienst te bewijzen aan het publiek, 
dat bijgevolg recht heeft om te eisen 
dat het begnp dienst aan het publiek 
konkreet in daden en feiten zou wor
den omgezet. 
Burgers die werken kunnen slechts 
gebruik maken van de openbare dien
sten buiten hun werkuren. In de prak
tijk komt dit neer op volgende perio
den: 7u. 30 tot 9u., 12 u. tot 14 u., 
17 u. tot 20 u. of op zaterdag. 
In princiep zou een openbare dienst 
de aktieve bevolking de kans moeten 

geven om op deze uren een beroep 
te doen op de dienst. Dat niet doen, 
betekent een hoop last voor de wer
kende burger (die bijvoorbeeld ver
plicht wordt verlof te vragen). 
7. Juridische verhaalmiddelen bin
nen ieders bereik 
1. Oprichten van openbare klachten

bureaus. 
2. Oprichting van een speciale recht

bank voor kleine geschillen. 
3. Goedkopere rechtshulp voor de 

andere orocedures. 
8. Betere bescherming van de verze
kerde 
Voor een betere bescherming van de 
verzekerde stellen wij volgende vier 
punten voor: 
1. Waarborgen voor een minimum 

standaard-dekking. 
2. Waarborgen en een uitkering op 

grond van de geleden schade. 
3. Waarborgen en kontraktvrijheid. 
4. Verhaalmogelijkheid tegen de tus

senpersoon. 
9. Verplichte informatieve etikette
ring 
Weinig verbruikers kopen graag een 

kat in een zak, vooral niet als ze een 
uitgebreid gamma van produkten aan
geboden krijgen. Wie keuze zegt, zegt 
vergelijking. De verkopers weten dit 
en spannen zich terdege in om bij 
middel van rijk geïllustreerde reklame-
folders en technische brochures « met 
ernstige en volledige informatie » klan
ten aan te trekken. 
Wij zijn voorstander van een verplich
te informatieve etikettering op Euro
pees niveau. 

10. Gezondheidszorg op Europese 
schaal 
Wij stellen ons onmiddellijk twee vra
gen • Moet de gezondheid van de ver
bruiker aan ekonomische belangen 
opgeofferd worden ? Waarin verschilt 
de gezondheid van een Zweedse ver
bruiker van die van een Franse of een 
Belgische konsument? 
Een grotere vooruitgang zou kunnen 
geboekt worden in de bescherming 
van de gezondheid en van de konsu
ment door het oprichten van een Euro
pees FDA (Food and Drug Admini
stration) naar Amerikaans model. 

Roland Counye: «Nogmaals ja. 
Zelfs een verbruikersorganizatJe 
kan niet op twee fronten tegelijk 
strijden. Momenteel maken we 
ernstig werk van onze drie model-
kontrakten: huurwoningen, onder
houd van auto's, en kontrakten 
voor aankoop van bouwgrond. 
Ook verzekeringskontrakten ne
men we onder het vergrootglas. 
Er moet immers een einde komen 
aan de praktijk van agenten die 's 
avonds laat vermoeide gezinnen 
lastig vallen met onder meer (en 
vooral!) levensverzekeringen 
waarbij keer op keer ondoor
dacht handtekeningen geplaatst 
worden. De verbruiker zou min
stens een verhaalmiddel moeten 
krijgen tegen onverlaten die kon
trakten aansmeren.» 

STAATSSEKRETARIAAT 

— Niet alleen in de privé-sektor, 
maar ook in openbare diensten is 
de klant zelden koning, en veeleer 
de betaler van het gelag. Er was 
destijds sprake van een ombuds
man aan het werk te zetten. Daar
over wordt momenteel in alle 
talen gezwegen... 
Roland Counye: •< Wij blijven nog 
steeds voorstander van de instal
latie van een ombudsman. Maar 
voor de goede gang van zaken 
stellen wij heel wat voorwaarden 
die wij niet zo onmiddellijk zullen 
gerealizeerd z ien; zeker niet in 
ons land. Een ombudsman dient 
voor ons : 
— totaal onafhankelijk te zijn van 
de politieke machten; alleszins 
géén marionet; 
— moet beschikken over, eigen 
financiële middelen; 
— zou de mogelijkheden moeten 
hebben om soepel op te treden. 

Een infrastruktuur, los van om het 
even welk ministerie, is hier onont
beerlijk ; 

— een ombudsman mag moeilijk 
anders dan benoemd te worden 

voor het leven, of alleszins voor 
een vrije lange periode, om zijn 
onafhankelijkheid en onpartijdig
heid (net zoals bü de magistraten) 
optimaal te waarborgen. 
Als die vier voorwaarden niet ver
vuld zijn krijgt de ombudsman 
van ons geen krediet.» 
— Op nationaal niveau werkt 
reeds een «raad voor het ver
bruik». Heeft de verbruiker daar 
wat aan ? 
Roland Counye : «Dit adviesor
gaan van het ministerie van eko
nomische zaken verricht verdien
stelijk studiewerk. De verbruikers-
organizaties kunnen steunen op 
onderzoekswerk van een natio
naal informatiecentrum. Ook op 
de dienst voor de handel, in het 
ministerie van ekonomische za
ken, wordt het verbruikerspro
bleem te berde gebracht. 
De konsument vaart er niet 
slecht bij. Maar, in feite mogen we 
als verbruikers slechts heil ver
wachten van een volwaardige di-
rektie voor de verbruikers die op 
het departement van ekonomi
sche zaken voldoende armslag 
krijgt om de specifieke konsumen-
tenproblemen een passende be
geleiding te bezorgen.» 
Uiteindelijk wachten de verbrui
kersverenigingen op de installatie 
van een staatssekretariaat voor 
verbruikersaangelegenheden. El
ders in West-Europa is men 
reeds zover 
Intussen werkt bij ons het Natio
naal Onderzoeks- en Informatie
centrum voor verbruikersorgani-
zaties. Verschillende departemen
ten hebben reeds degelijke socia
le, technische, ekonomische en 
pedagogische nota's opgesteld 
en verspreid... De verbruiker 
heeft daar niet onmiddellijk weet 
van, maar de verbruikersorganiza-
ties halen er hun voordeel uit 
De opdracht van dit centrum is 
(onderzoeks)taken te vervullen 
die de organizaties elk apart niet 
voor hun rekening kunnen ne

men. Zo bijvoorbeeld ook het ter 
beschikking stellen van audio-vi-
sueel materieel om voordracht
avonden in onze gewesten tot 
een luisterrijk einde te brengen. 

O O G J E S O P E N 

— te het niet zo dat sommige 
industriëlen eigenlijk thuishoren in 
de gevangenis ? 
Roland Counye: «Inderdaad, er 
zijn nog steeds industriëlen die 
bewust slechte en schadelijke 
konsumptiegoederen produce
ren. We kennen de incidenten 
omtrent «amarant», die kanker
verwekkende kleurstoffen in limo
nades die door kinderen gedron
ken worden. Een producent die 
dergelijke zaken op de markt 
brengt is inderdaad een moorde
naar. 
Onze technische direkteur kan U 
nog veel meer voorbeelden op 
een rijtje zetten. De konsument 
heeft daar echt geen benul van. 
Ik denk hier ook nog aan bewaar-

middelen (met S 0 2 ) ; de wettelij
ke normen worden dikwijls vér 
overschreden.» 
— Hoe staat het nu met de golf 
van konsumentisme, waarover zo
veel gesproken en vooral ge
schreven wordt ? 
Roland Counye: «Ik heb nog 
nooit een definitie van konsumen
tisme gelezen waarmee ik volko
men akkoord kon gaan. 
Vaak geeft men aan de zorgen 
van de verbruikers een negatieve 
waardering ; zo in de zin van : een 
reaktie op de konsumptiemaat-
schappij. 
Voor mij is konsumentisme daar
entegen : « Een geheel van maat
regelen, die men neemt, zowel in 
de privé als bij de overheid, om 
alles wat men doet en wat in han
den komt van de verbruiker, zoda
nig te richten dat alle konsumen-
ten hun essentiële behoeften kun
nen bevredigen, evenals de margi
nale behoeften. Het is een soort 
holle spiegel waarin alle beleids

maatregelen gericht zijn op 1 
brandpunt; nl. dat iedereen min
stens zijn primordiale behoeften 
moet kunnen bevredigen...» 

— En zijn we daar niet aan toe ? 
Roland Counye: « Ah, nee! Het is 
niet aanvaardbaar dat er nog 
mensen zijn die honger lijden, en 
dat een massa mensen — ook bij 
ons — slecht gehuisvest zijn. Mid
delen om onze behoeften te reali-
zeren zijn beperkt; besparingen 
zijn nodig... Vandaar onze zorg 
om alles te wikken en te wegen, 
om met zorg te kiezen. Wij zoe
ken de produkten en sektoren 
waarop kan bespaard worden: 
zinloze produkten, produkten die 
geen verbetering brengen, pro
dukten die kunstmatig snel verou
deren, dingen die ronduit verspil
ling zijn. 

Wi j willen de mensen niet leren 
minder te verbruiken; wél beter 
verbruiken, beter zijn geld beste-

^®"' (hugo de schuyteneer) 

Algemene voorwaarden worden een
zijdig In het voordeel van de verkoper 

vastgelegd. 
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Schriftuur 
De fenomenen schriftuur en aanverwante expressietechnieken wor
den in de plastische kunst alhier niet zo erkend of aanvaard, in tegen
stelling tot Frankrijk bij voorbeeld. Toen het hoofdstedeli jk Muzeum 
voor Schone Kunsten (in het voorlopige Muzeum voor Moderne 
Kunst) een tentoonstell ing «Schri f tuur» aankondigde, waren onze 
verwachtingen hoog gespannen. Jammer genoeg werden deze 
slechts voor een klein deel ingelost. Het fenomeen kreeg tenminste 
wat aandacht, maar van een revelante expositie mogen we zeker niet 
gewagen. Integendeel, de beperkingen en leemten zijn nu eenmaal té 
opvallend. Zeker als we de globaal niet zo hoge kwaliteit van de wel 
getoonde kollektie mee in overweging nemen. 

Brion Gysin, Amerikaan en publicist, een van de enkele goede schrif
tuur-kunstenaars in de tentoonstelling. 
Schriftuur, Museum voor Moderne Kunst, 
Koningsplein 1, Brussel tot 13 juli 1977. 

geest en scheppingsdrift. Het 
was trouwens typisch hoe zowel 
schrijvers als schilders (ze had
den trouwens altijd al veel met 
'elkaar te doen gehad) hetzelfde 
voelden en hun ontmoeting op de 
bladspiegel entoeziast beleefden: 
Mathieu, Degottex, Twombly, Sou-
lages, Atlan, Michaux, Twombly, 
Hartung, de Cobra-groep, enz. 
Daarom vragen we ons af waar
om voor de huidige tentoonstel
ling enkel schrijvers weerhouden 
werden (Christian Dotremont uit
gezonderd —• wat «schreef» hij 
toch? — wellicht omdat hij sa
men met Alechinsky de Brussel

se BR in COBRA vertegenwoor
digt) ? En als 't dan toch zo moet, 
waar zijn de nederlandstalige au
teurs aanwezig ( ik denk maar 
aan de manuskript-tekeningen 
van Paul Snoek, de prachtige 
getekende gedichten van Luce-
bert, om van bepaalde schnftschil-
derijen van ene Nikolaas uit be
scheidenheid bijna te zwijgen) ? 
Hoe graag hadden we een grote 
rondgang gemaakt, want het te-
ma is een grote wandeling beslist 
waars, zeker meer dan nauwe
lijks 'n goede 80 nummers van 
amper 'n dozijn «schrijvers», 
waaronder gelukkig 15 werken 

'I 
Gilliams' kritiek van de Vlaamse poëzie 

De bladzijden die ik het liefst gelezen heb in deel II van Mau
rice Gilliams' verzameld werk, handelen over Antwerpen: ze 
liggen gespreid over notities over Antwerpen en ze maken 
de substantie uit van de inleiding tot de idee Henri De Brae-
keleer Verre van mij om van Gill iams een streekschrijver te 
maken. 

Ik stel echter met verbazing 
vast dat ik bij deze naar het 
universele reikende dichter 
vooral getroffen word door 
het konkrete beeld dat hij 
van zijn geboortestad 
schept, niet om die stad te 
verheerlijken maar om er 
zich als kunstenaar kritisch 
tegen af te zetten. Doordat 
het artistieke bij Gilliams niet 
gescheiden is van het intel-
lektuele, is zijn werk gewoon
weg de neerslag of de bezin-
king van een dichterlijk rij
pingsproces, dat zijn oor
zaak vindt in een bepaalde 
onvrede met de omgeving. 
Het autobiografische schrij
ven van Gilliams is een voort
durend pogen om het eigen 
«ik» af te bakenen of mis
schien zelfs veilig te stellen 
tegenover invloeden of ken
merken van de onmiddellijke 
omgeving. De dichter staat 
in een gespannen verhou
ding tot zijn stad : « Het Ant
werpse stadsbeeld van van
daag», schrijft Gilliams in 

1936-1939, «kan men be
zwaarlijk een harmonieus ar-
chitektonisch geheel noemen. 
Globaal uitgedrukt, draagt 
het een eigen stempel van 
karakterloosheid». In het ar-
tistiek-psychische vlak heb
ben we te maken met een 
konfliktsituatie, die, zoals we 
verderop zullen zien, niet tot 
de Antwerpse kultuursfeer 
beperkt blijft, maar die zich 
ook uitstrekt tot het hele 
Vlaamse kulturele verleden 
van de XlXe eeuw. 
Het is geenszins mijn bedoe
ling het kunstenaarschap 
van Maurice Gilliams op te 
sluiten binnen een zuiver Ant
werpse problematiek. Toch 
speelt de literatuur in zijn 
leven een onmiskenbare ont
voogdende rol ten opzichte 
van dat «karakterloze» Ant
werpen. Niet enkel Gilliams 
bevindt zich in een moeilijke 
verhouding tot de maat-
schappelijk-historische wer
kelijkheid die Antwerpen is. 
Dat geldt evenzeer voor de 
kunstschilder Henri de Brae-
keleer of, voorzichtiger uitge
drukt, dat IS althans de inter
pretatie die Maunce Gilliams 
geeft aan de artistieke situ
atie van De Braekeleer en 
diens artistieke ontwikkeling. 
Daarom nog enkele aanha
lingen uit de Antwerpse Noti
ties, die trouwens geschre
ven werden toen de schrij
ver aan zijn Inleiding tot de 
idee Henn de Braekeleer 
werkte. Sprekend over de 
kermisdagen schrijft Gilliams 
mispnjzend : «De hele san
tenkraam van drolligheid en 
plezier, waar de herbergiers 
dankbaar aan het blaken 
van gaan • — ze interesseert 
mp niet ofschoon men er al 

eens het bewijs wil door leve
ren van de lokale, kantate-
achtige gemoedelijkheid». 
Over de Antwerpse openba
re monumenten : «Ze zijn 
het symbool van de Ant
werpse oppervlakkigheid, 
van de Antwerpse bluf en 
lokale artistieke bekrompen
heid », en verder: «Hij (de 
Antwerpenaar) houdt van 
weelde, doch het fijnzinnige 
en het aristokratische wekt 
zijn achterdocht». Het enige 
«schuiloord» waar Gilliams 
« binnen deze stede het mon
sterachtige raderwerk van 
de sociale ambities wil verge
ten », is het Plantin-Museum, 
« waar men met zijn dromen 
alleen kan zijn ». 

Deze Antwerpse kritiek gaat 
helemaal niet uit van iemand 
die in een soort van roman
tisch heimwee naar de onge
repte natuur en de Vlaamse 
heimat de grote stad uit
vlucht en de moderne be
schaving de rug toekeert. 
De dichterlijke modellen 
waaraan Gilliams zich voort
durend spiegelt, zijn volwaar
dige moderne Europese figu
ren die de universele geest 
vertegenwoordigen; Baude
laire, Holderlin, Rilke, Paul Va-
léry. De schrijver wil door 
middel van het woord ont
snappen aan de kulturele be
krompenheid in Vlaanderen. 
Dat brengt hem wel, maat
schappelijk gezien, in een af
zondering die op intellektue-
le hovaardij kan lijken. In de 
grond gaat het om een tragi
sche situatie, enigszins ver
gelijkbaar met die van Bau
delaire tegenover het burger
lijke verval in het midden van 
de vonge eeuw, maar Gil
liams beheerst die dramati
sche toestand juist omdat hij 
met Zijn kritisch-artistiek be
wustzijn te veel belang 
hecht aan de eeuwigheids
waarde van de vorm 
Parallel met de kntiek op Ant

werpse toestanden, dient Gil
liams ontgoocheling over de 
dichterlijke armoede van de 
romantische dichtkunst in 
Vlaanderen uitgelegd te wor
den : -Er was in de troebele 
tijd der romantiek eenvoudig 
géén DICHTER in ons kleine 
land». In het opstel over 
Gezelle lezen we : «In wezen 
IS de Vlaamse mens eerder 
geestelijk traag en behouds-
gezind dan vooruitstrevend 
en diepzinnig beweeglijk te 
noemen». Het grote tekort 
van de Vlaamse romantiek 
is dat de dichters in hun taal
strijd de totaliteit van de kri-
sis-situatie van de romantiek 
niet beseften «het besef 
van de nood van het eigen 
zijn in de nood van de tijd, 
beleefden zij in argeloos-ge-
zellige, lokaal-politieke scher
mutselingen en bijeenkom
sten ». Ze hadden bovendien 
geen oog voor het feit dat 
het Vlaamse onrecht toe te 
schrijven was aan «de zich 
in België stelselmatig ontwik
kelende kapitalistische struk-
tuur». 

In tegenstelling tot een Au
gust Vermeylen is Maurice 
Gilliams' kritiek van de 
Vlaamse kuituur niet ont
staan in een gevoel van poli
tiek geladen Vlaamse bewo
genheid, maar wel in het ver
langen om in een bewuste 
relatie tot de enige maat-
schappelijk-kulturele situatie 
en door een terk besef van 
de betekenis van het denken 
in de kunst, tot een echt en 
belangrijk dichterschap te 
komen. Met die ambitie en 
dat bewustzijn legde hij ook 
de vinger op de bloedende 
wonde van de al te licht over 
het hoofd geziene kulturele 
en maarschappelijke proble
matiek van Vlaanderen. 

Eugene Van Itterbeek 
Maurice Gilliams, Vita bre-
vis. Verzameld werk II. Brug
ge, Orion, 1976, 320 biz 

van Dotremont (de eerder ge
opperde opmerking ten spijt, 
want Christian IS belangrijk). 
Enkele werken zijn inderdaad 
mooi én reprezentatief voor de 
schriftuur in de plastische kunst. 
Roland Barthes met een schrif
tuur die zijn schrijven tot een 
wezenlijke schrift-plastische wer
kelijkheid maakt — tekstfigatief 
noch abstrakt — onleesbaar in 
de «letterlijke» zin, maar des te 
begrijpelijker in het wezen en de 
innerlijkheid van de schriftuur. 
Ook Jacques Calonne uit Mons, 

Om de schriftuur in de plastische 
kunst heel kort te duiden kunnen 
we het verschijnsel zo samenvat
ten : het gebruik van een al dan 
niet geabstraheerde of afgeleide 
schriftvorm als volwaardig plas
tisch middel in de opbouw van 
een tekening, schilderij of des
noods autonome werkelijkheid. 
De essentie van deze kunstvorm 
gaat wellicht terug naar de eerste 
grafische (tekenende of schrijven
de) uitdrukkingspogingen van de 
mens, waarbij in oorsprong een 
bewuste funktionaliteit altijd wel 
zal overheerst hebben. In de an
tieke kuituren is een exakte schei
ding al evenmin steeds duidelijk, 
terwijl in de Japanse kalligrafie de 
mengvorm beelding-schrift nog 
voortbestaat. Dichter bij ons 
werd de hand-typografische 
schriftuur weer uit zijn tot louter 
lezen bestemde funktie gehaald 
door experimentele versies of for
mules van Mallermé, Apolinaire, 
Pound en natuurlijk door de da
daïsten en de beoefenaars van 
de konkrete en vizuele poëzie (in 
ons taalgebied Paul van Ostaijen, 
De Stijl, aktueler ook Paul de 
Vree), bijna steeds bleef evenwel 
de mengvorm duidelijk gewild en 
overheerste soms het druk-typo-
grafische op het handtypografi-
sche (wat dan inderdaad geen 
echte «schriftuur» mag genoemd 
worden). 

De abstrakte, na-oorlogse kunst 
— vooral, maar met uitsluitend de 
lyrische tak — maakte daar voor
goed een einde aan: de geste 
van het schrijven volstond, de 
«action» van de geëmotioneerde 
schrijfbeweging als pikturale en 
estetische vertolking van gevoel, 
met 15 overtuigende kalligrafi
sche notities soms prachtige bla
den, duidelijk Japans van tech
niek, maar erg fraai van literaire 
en typografische opbouw. Het 
suksespaard van de tentoonstel
ling moet blijkbaar de Amerikaan
se Parijzenaar Brion Gysin zijn 
(een wk van hem siert de kata-
logus-omslag, het enige ander in 
kleur gereproduceerde werk is 
van Barthes) en terecht. Noch
tans gaat hij telkens uit van één 
met kleur-verrijkt vormelement, 
dat hij op hetzelfde blad blijft her
halen. 

De rest is, zeker als men van een 
overzichtstentoonstelling wil ge
wagen, vrijwel waardeloos. Met 
als nefast voorbeeld daarin Ar
thur Spillaert: kompleet zinloze te
keningen (in bezit van de auteur 
of de inleider) die geen enkele bin
dingen meer hebben met de 
schnftuur of de plastische kunst, 
en dus wel illustratief zijn voor de 
gemiste kans die deze tentoon
stelling is. Het tema opende 
zoveel fijne mogelijkheden, het re
sultaat IS een armzalig verhaal, 
zonder enige aansprekende im-
pakt — maar wat erger is — zon
der enige aanspreekbaarheid tot 
het publiek voor wat deze kunst
vorm in wezen is: een volwaardi
ge osmose van wat twee kunst-
media samen te bieden hebben. 
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Bevrijding door verachting 
De Nederlander, Anton Constandse, heeft een aantal essays 
verzameld onder de eigenaardige titel « Bevri jding door ver
achting ». Het gaat over essays van f i lozofisch karakter, zon
der dat het gaat over beginselen of kategorieën der wijsbe
geerte als zodanig. De wereldvizie van Anton Constandse is 
nauw verbonden met zijn diepgaande belangstelling voor de 
ideeën van een aanral f i lozofen, die het begrip « vri jheid > zijn 
specifiek Europese betekenis hebben gegeven. 

Het gaat dus om opvat
tingen van onafhankelijke 
denkers over maatschappij, 
staat, godsdienst en etiek, hu
welijk en liefde. Deze filozo
fen zijn een voor een geken
merkt door een uitgespro
ken individualisme. Ze wer
den met belemmerd door de 
heersende zeden of machts
verhoudingen en hadden de 
moed om zich daarvan los te 
rukken. Buiten hun individua
lisme als gemeenschappe
lijk kenmerk, stellen zij een 
onconventioneel en persoon
lijk oordeel van bewuste per
soonlijkheden hoger dan het 
geloof van licht ontvlambare 
massa's. 

In een reeks verhelderende 
essays over de denkers die 
het meest hebben bijgedra
gen tot het hedendaagse 
denkbeeld van de vrijheid 
(van Montaigne, Spinoza, Di
derot over Feuerbach, Stir-' 
ner, Schopenhauer naar 
Nietzsche, Bakoenin en Mul-
tatuli) geeft Anton Constand
se aan, wat hem het meest 
heeft geinspireerd en wat 
wellicht in staat zal zijn het 
toekomstige Europa blijvend 
te herinneren aan wat deze 
vrijheid betekent - de essen
tie van onze kuituur. 

Er is een overwegend «aris-
tokratisch» en «elitair» ele
ment in hun levens- en we
reldbeschouwing. Dit belet 
met, dat in de meeste geval
len de bekommernis om het 
lot van de mensen een grote 
rol speelt. In de bijdrage 
gewijd aan Nietzsche lezen 
wij dat zelden een denker en 
dichter zo mishandeld is als 
Nietzsche door de Duitse na
tionaal-socialisten. Nu heeft 
Nietzsche de term «Arisch» 
zeer gevaarlijk gebruikt. Zijn 
Zarathustra is een Ariër, een 
oud-Perzische godsdienst
stichter die wijs is geworden. 
Het begrip « Arisch » is filozo
fisch van aard. Het heeft 
betrekking op een familie 
van talen, desnoods van vol

keren die zulke talen spre
ken. Verwant aan Indiërs en 
Perzen zijn dan Grieken, Ro
meinen, Kelten, Germanen, 
Slavische volkeren en nog 
verscheidene anderen. Niet 
dus Hongaren, Finnen, Tur
ken, niet Babyloniërs, Joden 
of Arabieren. De term 
«Arisch» toepassen op een 
ras is echter volkomen on
verantwoord en misplaatst, 
aldus Constandse, er be
staan geen Arische of Se-
mietische rassen, indien men 
al binnen de mensensoort 
van rassen zou spreken. 
En indien men zou kunnen 
aanvoeren dat Nietzsche 
met zijn «Wille zur Macht» 
toch een tamelijk pessimisti
sche kijk op het leven heeft 
gedemonstreerd, dan heeft 
hij zich getroost met de ge
dachte, dat uit de strijd om 
het bestaan de hoogstaande 
« Uebermensch » geboren 
zou worden, bij wijze van 
sprong uit de kleinmenselijke 
keten van teleurstellende 
noodwendigheden en niet 
door bewuste teeltkeuze... 
Over Spinoza vernemen wij 
dat hij geboren is in de 
zeventiende eeuw, dus de 
periode bij uitstek van de 
«absolute autoriteit». Spino
za erkent het gezag, doch 
stelt aan de gezaghebbers 
zijn eisen. Deze waren voor 
die tijd wel zeer radikaal. De 
staat hoeft zich door de 
Kerk niets te laten bevelen. 
Maar hij moet de vrijheid 
van meningsuiting — zowel 
van godsdienstige mensen 
als van wijsgeren — vol
strekt eerbiedigen. Tirannie 
kweekt haar eigen onder
gang. De staat mag zijn on
derdanen « niet van redelijke 
wezens tot beesten en ma
rionetten maken.» 

Voor Spinoza is het redelijk 
denken gelijk aan «God lief
hebben». Immers «God» is 
de alomvattende werkelijk
heid en vele gevoelens, ook 
de liefde, komen voort uit de 
werkzaamheid der rede, uit 

het begnjpen. Wij kunnen 
hier dus spreken van een 
intellektuele, rationalistische 
mystiek die (gebazeerd op 
rede en natuur) ateistisch is. 
In «Bevrijding door Verach
ting» komt er een korte stu
die voor over Calvijn. Mocht 
men menen, schrijft A Con-
. standse, dat in deze bundel 
de studie over Calvijn niet 
thuishoort, dan beschouwe 
men hem als een afschrik
wekkend voorbeeld. 
En inderdaad het Calvinisme 
paste helemaal in het kraam 
van de heersende klassen, 
die hun macht, rijkdom en 
sukses toeschreven aan de 
«hulp van God». De Neder
landse bourgeoisie be
schouwde het als een « god
delijk recht» de arme mens 
uit te buiten en zelfs te 
doden, uitgerekend dan in 
de koloniale gebieden. De 
staat als geweldsapparaat 
was «een van God gegeven 
instrument.» 
Ten tijde van de Oostindi-
sche en Westindische Com
pagnie werden mensen, die 
zich « vroom-Calvinist» 
noemden, steenrijk door uit
buiting zonder de minste ge
wetensbezwaren. Alleen 
reeds «de zilver-vloot» van 
Piet Hein bracht in 1628 on
geveer 15 miljoen op. 
De auteur zegt van het Calvi
nisme dat het een van de 
grootste gruwels is geweest 
die Europa ooit geteisterd 
hebben. 
Hierbij aansluitend vermel
den wij Multatuli, de man die 
met zijn Max Havelaar heel 
Nederland op zijn grondves
ten heeft doen daveren. De 
vechter voor waarheid en 
recht die het Nederlandse 
volk heeft wakker geschud. 
Met Multatuli besluit deze 
bespreking van een interes
sante verzameling essays, 
die wij tenzeerste aanbeve
len. Het is niet het soort 
boek dat men in één adem 
uitleest, maar waar men 
voortdurend naar teruggrijpt 
om diep na te denken. 

Hilda Uytterhoeven 

Anton Constandse « Bevri j
ding door Verachting ». Uit
geverij Meulenhoff Neder
land (Amsterdam) 22,50 gul
den. 

Tijdschrift 

voor diplomatie 

Eddy Bonte geeft in dit jongste 
TVD een portret van « bulldozer » 
Chirac, ongetwijfeld een coming 
man in de Franse partijpolitiek. 
De auteur schetst de blitz-carriè-
re van deze «zoon van Pompi
dou» en is van mening, dat Chi
rac in zijn wedloop naar het Ely-
sée zeker niet zal wachten met 
zijn kandidatuur tot 1988, maar 
wel veel vroeger. 
Ludo Bekkers beschrijft Frank-
rijks jongste fenomeen de kultuur-
tempel van Beaubourg aan welk 
tema ook Mark Grammens een 
vlijmscherpe beschouwing wijdt. 
Ten slotte rondt Mia Doornaert 

deze aan Frankrijk gewijde reeks 
artikelen af met « de politieke mis
rekeningen van Giscard d'Es-
taing». Het nummer besluit met 
een bibliografisch luik en met 
«Besparingen op Buitenlandse 
Zaken» door Mark Grammens. 

Los nr. 80 fr. Abonnement (11 
nummers) 800 fr. Postgiro 000-
0015691-74 van de Nieuwe Pers 
met vermelding «Tijdschrift 
voor Diplomatie ». 

Septentrion 
« Septentrion » is reeds in zijn zes
de jaargang! Het is alsof dit tijd
schrift « revue de culture nèerlan-
daise» pas gisteren ontstond; 
maar het staat er duidelijk «6e 
année, numero 1, mai 1977». •• 
Dit nummer wijdt bijdragen aan 
twee grote schilders uit de Neder
landen ; de Noord-Nederlander 
Kees Van Dongen, die te Parijs 
vooral als portret- en genreschil-
der naam maakte en Constant 
Permeke, de belangrijkste Vlaam

se expressionist Ze zijn resp. van 
de hand van Charles Wentinck 
en Walter Vanbeselaere. Remi Pe-
relman leidt het meinummer in 
met een beschouwing over «de 
kwaliteit van het landschap in de 
Nederlanden: een traditie en een 
noodwendigheid ». 

Een derde opmerkelijke figuur, be
sproken in dit nummer, is de dich
ter Hans Andreus, van wie enkele 
gedichten worden gepubliceerd 
samen met de Franse vertaling 
ervan door Mady Buysse. Omer 
Vandeputte poogt een antwoord 
te geven op de vraag « wat is het 
Nederlands ?» Graag vestigen 
we ook de aandacht op het stuk 
van Vic Nachtergael over de 
betrekkingen tussen Vlaanderen 
en de Belgische schrijvers van 
Vlaamse oorsprong: Maeterlinck, 
Verhaeghen, Hellens en Michel 
de Ghelderode. 

Per nr. 150 fr. Abonnement 350 
fr. PCR 000-0907100-53 van de 
stichting Ons Erfdeel, vzw, 8530 
Rekkem. 

Toeristische 
portretten 
Aan een goede reisgids kan je op meerdere manieren plezier beleven: 
het doorbladeren alleen reeds brengt je zó in vakantiestemming, men 
steekt er altijd iets van op dat de reisplanning ten goede kan komen en 
ter plaatse loodst hij je naar de plekjes die je niet missen mag. Ten
slotte vormen zij een aardige dokumentatie over het bewuste land, en 
verdienen als dusdanig ongetwijfeld een plaats in bijvoorbeeld een 
openbare biblioteek. 
De auteur is er in elk geval in geslaagd zijn portretreeks te doen uit
groeien tot een vijfentwintigtal titels, wat het sukses van de formule 
bewijst. Waar je dus ook dacht naartoe te trekken deze zomer, je doet 
er goed aan even te verifiëren of Dominicus je niet is voorgeweest 
Voor ons liggen de gidsen van Portugal, Griekenland en Korfoe, reeds 
eerder verschenen. Dit jaar werd de serie o.m. aangevuld met« Op reis 
door Turkije » en twee portretten van de Zuidfranse gebieden: Proven-
ce/Rivièra en Dordogne/Auvergne/Ardèche. 
Wel moet me de bedenking van het hart dat een betere (bijv. uitslaan
de wegen-)kaart telkens van het beschreven gebied of land, de portret
ten beslist ten goede zou komen. 
Deze gidsen kosten doorgaans 285 fr. (enkele iets minder), en zijn een 
uitgave van Gottmer, Haarlem. 

RvdD 

«Bilzen» en 
in aantocht 
Van 11 tot en met 14 augustus 
pakt (ex-Jazz ?) Bilzen uit met het 
jaarlijks festival. Zoals gewoonlijk 
worden de Grote Namen tot en
kele weken ervoor stil gehouden, 
maar het lijkt er wel op dat Tom 
Petty en de Heartbreakers, Man
fred Mann en ook de Kinks erbij 
zullen zijn. Maar het spreekwoor
delijke «vel van de beer» is toe
passelijk te Bilzen, dus... 

Deelnemers aan het amateurs-
concours voor groepen en zan
gers kunnen alvast meedoen aan 
de voorselekties die doorgaan in 
de zaal «De Ster», Veemarkt te 
Bilzen, op de zaterdagen 9 en 23 
juli en ook op 6 augustus, vanaf 
14 u. Inschrijving graag zo vlug 
mogelijk op het adres Jazz Bilzen, 
Postbus 38 te 3740 Bilzen. 

Wellicht in navolging van Jes en 

«Heist» 

andere zeekust-festiviteiten krijgt 
het Humorfestival te Heist dit jaar 
ook een internationaal kleedje 
aangemeten. Een goed voorteken 
was alvast de verhoogde kwali
teit die bij de voorselekties is vast
gesteld, en een achttal kandida
ten werden voor de finales op 18 
en 19 juli weerhouden. De gebeur
tenis wordt echter op 17 juli 
geopend met de groep van Pierre 
Byland, en tijdens de vierdaagse 
treden tussendoor nog Drs. P., 
het Belgisch Combo, het kabare-
tesk teater van Paul Koeck, 
Frank Dingenen met de one-man 
show, de Duitse anti-klown Franz 
Bogner en de Britse imitator Pete 
Sayers op. Op de slotdag en 
nationale feestdag mime-produk-
tie van Luk de Smet en het absur
de teater «Action Theatre» in 
zaal Ravelingen. 

Sergius 

16 JUNI 1977 
WIJ I I 



Tl^-PROGR/^MMKS 

16 JUNI 

BRT 1 

1855 Beertje Colargol (f) 
1910 Het huis waarvan we 

dromen 
Alternatieve woningen 

1935 Kijk uit 
1940 Nieuws 
2015 Coronation Stceet (f) 
2040 Panorama 
21 10 Premiere 
21 50 Standpunten 
2210 Nieuws 

BRT 2 

1855 Beertje Colargol (f) 
1910 Het huis waarvan we 

dromen 
Alternatieve woningen 

1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog 

De woestijn 
21.05 -Dat Ernest met 

Bertha vrijt staat hier 
geschreven in 't wit knjt» 
Literaire dokumentaire 

21 45 Zomeragenda 

NED. 1 

15 00 De Wattons 
1845 De Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1904 Speciale editie Kinderkrant 
1930 Het kleine huis (O 
2020 Verslag van de 

EO-landdag 1977 
21 35 Nieuws 
21 50 Rashomon 

Japans psychologisch dra
ma 

2320 Nieuws 

NED. 2 

1840 Kortweg 
18 45 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Tom & Jerry (O 
19 20 Peppi en Kokki CO 
19 35 Cijfers en letters 
2000 Nieuws 
2025 Comedy hour 

Angelsaksische humor 
21 15 All you need 

De geschiedenis van de po
pulaire muziek in de twin
tigste eeuw 

2205 Brandpunt 
2245 Sint-Jan in de Sint-Jan 
2310 Den Haag vandaag 
2325 Nieuws 

17 JUNI 

BRT 

1855 Gedeon (f) 
1900 Gestrand (O 
1925 Zomeragenda 
1945 Nieuws 
2015 Raad wie komt dineren 

Amerikaanse komedie van 
1967 

2200 Debat over de film 

NED. 1 

1815 Teleac 
18 45 De Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1905 By the light of the 

silvery moon 
Amerikaanse musicolor van 
1953 

2045 Drie kleine boertjes 
21 35 Nieuws 
21 50 In gesprek met 

Richard Nixon 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1904 Cahmero (f) 
1917 Kampioenschappen 

schaapherdershonden 

1943 Vaarbewijs nodig 
of overbodig "̂  

2000 Nieuws 
2025 De verpleegsters (O 
21 15 Aktua 
2205 Koning en keizer (f) 
2255 Wordt u al geholpen"? 

Duitse week 
23 25 Niojws 

18 JUNI 

BRT 

1845 Gedeon Cf) 
1850 Disneyland CfJ 
1945 Nieuws 
2015 Hallo met Henk 
21 05 Terloops 
2150 Bert D'Angelo (f) 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Op het nippertje gered 
16 25 Een dag in het moeras 

Dokumentaire 
1645 Tekenfilms 
17 00 Gitaar spelenderwijs 
1845 De fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1905 Rally Cross '77 
1925 Happy days (f) 
2000 Dollars 

VS-gangsterfilm (1971) 
21 35 Nieuws 
21 50 Dollars Vervolg gangster

film 
2215 Avro's sportpanorama 
2255 Gibbsville (f) 
2345 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1904 Bolke de beer (f) 
19 24 Zo vader, zo zoon 
2000 Nieuws 
2025 Hoe groen was mijn dal (f) 
21 15 Nana Mouskouri-show 
22 00 Hier en nu 
22 50 Leven is godsdienst 

Portret van Hendnk Algra, 
ex-hoofdredakteur van het 
«Friesch Dagblad» 

2310 Nieuws 

19 JUNI 

BRT 

1000 Eucharistievienng vanuit 
Gent 

11 00 Konfrontatie 
Politiek debat 

1200 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 

1600 De avonturen van Sinbad 
(f) 

1615 Kettingreaktie 
1635 Het lied van de leuqd 
1845 Gedeon (f) 
1850 De zevende hemel 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend I 
20 30 Het hemelbed 
2210 Nieuws 

NED. 1 

1500 Teleac 
1600 Nieuws 
16 02 Het verhaal van kleine Jog-

hurt 
1609 Ti-ta-tovenaar (f) 
1635 Ik wil jockey worden 
1700 Vesper 
18 05 De fabeltjeskrant 
1900 Nieuws 
1905 Int fo'klonstisch dansfesti

val 
1935 Dat ik dit nog mag meema

ken 
2010 2 voor 12 
20 50 Retteketet kukeleku 

Mini-reportages 
2055 Moll Flanders 

TV-spel 
2245 Cesar Domela Nieuwen-

huis 
2315 Simon Carmiggelt leest 

voor 

NED. 2 

1855 Kortweg 
1900 Polly in Spanje (f) 
1925 Studio Sport 
2040 De Tijgerbrigade Cf) 
21 35 Nieuws 
21 40 Holland festival kantate 
2210 Nieuws 

20 JUNI 

BRT 

1855 Gedeon Cf) 
1900 Klem, klem kleutertje 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 WIJ, zwarten (f J 
21 50 Inspraak Abdel wie '> 
2245 Nieuws 

NED. 1 

1845 De fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1905 Toppop special Emmylou 

Harris 
1930 Happy days (fJ 
1955 Moord aan boord Vlucht 

502 
VS-tv-film 

21 35 Nieuws 
21 50 Gibbsville Cf) 
2240 Nieuws 

NED. 2 

1840 Kortweg 
1855 Nieuws 
19 04 Het intieme leven van de wil

de eend 
Dokumentaire 

1930 De Addams family Cf) 
2000 Nieuws 
2025 Moll Flanders 

Tweede aflevenng 
22 05 Achter het nieuws 
2240 Nieuws 

DONDERDAG 16 JUNI 

15 u. 05 — F2 — La Symphonie 
Fantastique CFrankrijk 1945) 
Geromanceerde biografie over 
het leven van Berlioz door Chns-
tian-Jacque Met Jean-Louis Bar-
rault, Renée Saint-Cyr, Gilbert Gil, 
Jules Berry, Bernard Blier 

20 u. 10 - RTB Joe KIdd (USA 
1972) 
Western van John Sturges Met 
Clint Eastwood, John Saxon, Ro
bert Duval, Don Stroud, Stella 
Garcia, e a 

VRIJDAG 17 JUNI 

16 u. 20 — D2 — Ti-Koyo e 11 
suo pescecane (Italiaans 1962) 
Geromanceerde dokumentaire 
van Foico Quilici, over de vriend
schap tussen een Polynees en 
zijn haai Met Mariene Among, Al 
Kauwe, Denis Pouira, e a 

18 u. 45 — D1 — Het kongres 
danst (Duits 1931) 
Komedie van Eric Charell Met 
Lilian Harvey, Willy Fritsch, Con
rad Veidt en Carl-Heinz Schroth 
in de voornaamste rollen 

19 u. 05 — N I - Uitgesteld 
huwelijk (VSA 1953) 
Musicolor van David Butler Met 
Dons Pay en Gordon McRae in 
de hoofdrollen 

20 u. 15 — BRT — Raad wie 
komt dineren? (VSA 1967) 
Komedie van Stanley Kramer 
Knappe staaltjes akteerkunst van 

21 JUNI 

BRT 1 

1855 Gedeon Cf) 
19CX) Muzieksien 
1945 Nieuws 
2015 Laurel en Hardy 

Komische reeks 
2035 Reuma 

Wetenschappelijk program
ma 

21 25 Nachtdienst 
TV-spel van Krystof Zanus-
si en Edward Zebrowski 

2225 Nieuws 

BRT 2 

1855 Gedeon CfJ 
1900 Muzieksien 
1945 Nieuws 
2015 Sporen van gerechtigheid 

Tweede deel over het pro
ces van Nurenberg 

NED. 1 

1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1905 KRO's wereldcircus 
19 45 Pnve voor twee 

Blijspel 
21 35 Nieuws 
21 50 Cor, een boer geschilderd 

in Acquoy 
Portret van een boer 

2240 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avros toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Gibbsville (f) 
21 15 Columbo CfJ 
22 30 Televiziermagazine 
2310 Den Haag vandaag 
2325 Nieuws 

TY-SELEKTIE 
Spencer Tracy, Sidney Poitier, Ka
tharine Hepburn, Kathanne Houg
hton, Cedil Kellaway, Beah Ri
chards e a 

RTB-2 — 20 u. 30 — Een idioot 
te Parijs (Fr. 1966) 
Komedie van Serge Korber Met 
Jean Lefebvre, Dany Carrel, 
Bernard Blier, Philippe Avron, 
Jean Carmet, Badin, e a 
22 u. 25 - RTB-1 - Een gek 
gaat naar de oorlog (VSA 1944) 
Muzikale film van Elliot Nugent 
Met in de hoofdtollen Danny 
Kaye en Dinah Shore 

22 u. 52 — F2 - Het Karmozij
nen Gordijn (Frankrijk 1952) 
Poëtische schets van Alexander 
Astruc Met Anouk Aimee en 
Jean-Claude Pascal 

23 u. — D l — In geval van onge
luk (Frankr. 1958) 
Drama van Claude Autant-Lara, 
Uitmuntende vertolking van Jean 
Gabin Zeer goede van Edwige 
Feuillère en middelmatige van Bri
gitte Bardot 

23 u. 25 — D2 — Diamanten bij 
het ontbijt (VSA 1961) 
Komedie verwezenlijkt door Bla
ke Edwards Met een uitstekende 
en verrukkelijke Audrey Hepburn 
in de hoofdrol, en verder George 
Peppard, Patricia Neal, Mickey 
Rooney, e a 

ZATERDAG 18 JUNI 

19 u. 58 - N I - De roof (VSA 
1971) 
Suspense-komedie van Richard 
Brooks, met Warren Beatty, Gol-
die Hawn, Gert Frobe. e a 

ZONDAG 19 JUNI 

15 u. 20 — RTB — Vrouwen 
voor het westen (VSA 1951) 
Western van William A Wellman 

22 JUNI 

BRT 

1700 Tip-Top 
Jeugdprogramma 

1845 Gedeon Cf) 
1850 Space 1999 Cf) 
1945 Nieuws 
2015 Het meisje van de TV Cf) 
2040 WIJ, zwarten Cf) 
21 30 De vijfde windstreek 
2220 Nieuws 

NED. 1 

1530 Dames en heren 
1550 Het eiland van de blauwe 

dolfijnen 
1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 De zaak Anna Carolus 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Markant 
2250 Panoramiek 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1840 Kortweg 
1845 Staatsloterij 
1855 Nieuws 
19 04 Een bnef van Emmy 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Informatie op woensdag 
2255 Nieuws 

Door het teken (f) duiden 
WIJ feuilleton aan 

Met Hope Emerson, Julie Bishop 
en Denise Darcel in de hoofdrol
len 

16 u. 35 — BRT — Lied van de 
jeugd (VSA 1940) 
Muzikale tragikomedie met socia
le inslag, van Archie Mayo Met 
Gene Reynolds, Andrea Leeds, 
Walter Brennan, Joel McCrea, 
Porter Hall, Terry Kilburn, e a 

20 u. 30 — P I — De bullebak
ken (Frans 1965) 
Drama van Robert Enrico Met 
Bourvil, Lino Ventura, Jean-Clau
de Rolland, Mane Dubois, e a 

MAANDAG 20 JUNI 

20 u. 30 — Fl — Pete en Tillie 
(VSA 1972) 
Poetisch-realistische blik op het 
huwelijksleven door Martin Ritt 

Met Walter Matthau, Carol Bur
nett, Geraldine Page, Barry Nel
son, e a 

DINSDAG 21 JUNI 

21 u. 05 — RTB — Te gek om 
los te lopen (It. 1975) 
Psycho-sociale enquête van Sil-
vano Agosti, Marcello Bellocchio, 
Sandro Petraglia en Stefano Rulli 

WOENSDAG 22 JUNI 

15 u. 50 — N I — Het eiland der 
blauwe dolfijnen (VSA 1964) 
Avonturenfilm, verwezenlijkt door 
James B Clark Met Celia Kaye 
in de hoofdrol 

WIJ M 16 JUNI 1977 



VIRIJ6 TIJD 

MAANDAG : Een autokoers is, lezen wij, een officiële plech
tigheid, waarop de aristokraten alle risiko's dragen. En 
de piloten ? Of zijn dat de aristokraten ? • 

DINSDAG : Beckenbauer neemt alles terug wat hij gezegd 
heeft, en zijn vrouw mee naar Amerika. Eind goed, al 
goed • 

WOENSDAG : Men schrijnt zinnens nóg een kommissie op 
te richten in de voetbalbond : die van het professione
le voetbal. Schol. • 

DONDERDAG : De olimpische jongens trekken naar Praag 
voor nog een kongres. Is het achter de blaffetuur niet 
wat sober eigenlijk? Of niet voor hen? • 

VRIJDAG: Niki Lauda bestuurt nu ook vliegtuigen. Maakt 
het enig verschil uit? Afgezien van de hoogte? • 

ZATERDAG: Wij vernemen niet zonder ontroering dat 15 
wagens ter beschikking werden gesteld van de UEFA-
offisjellen. Zullen die gevlogen hebben, zeg • 

ZONDAG : De Amerikaanse fiskus onderzoekt de inkom
sten van de atletiek-amateurs. Hoe dwaas. Amateurs 
verdienen toch niets # 

ACH... 

Gaan de sportjoernalisten Lomme 
Dnessens verder toelaten hen te 
beledigen, vroeg een weekblad zich 
af Dit naar aanleiding van een paar 
uitlatingen van Lomme, die zoge
zegd met van de poes waren voor 
de pennendders, die met veel an
ders zouden doen dan eten en dnn-
ken, maar van het koersgebeuren 
niks zien Wat dat laatste betreft 
heeft Lomme niet helemaal ongelijk, 
maar hoe zorgen Lomme en zijn 
maats ervoor dat de joernalisten 
iets kunnen zien ' Wij zouden Lom
me maar laten razen, en in plaats 
van zijn woorden altijd als evangelie 
in de gazet te schnjven gewoon 
niks schrijven Veel gemakkelijker 
voor iedereen Maar of het dan 
goed zal zijn voor Lomme 

maakt de Jaak zich dik Er zijn zeker 
mensen die de kerel hebben zien gooi
en, zegt hij, en die hem kennen Zij 
hebben de plicht hem te gaan overdra
gen, opdat de klub haar 100 000 frank 
zou kunnen terugvorderen Hij moet 
ze desnoods maar terugbetalen met 
maandelijkse afbetalingen Wij begrij
pen de liefde van de Jaak voor de 
klub, en delen zijn verontwaardiging 
over de feiten Maar tussen dat en 
mensen, die er allemaal mets mee te 
maken hebben, bevorderen tot aange
vers zien WIJ toch nog een wezenlijk 
verschil 
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scheidsrechters uitgesloten worden 
voor alle internationale kompetities 
De reden is heel simpel zij geven 
altijd te veel punten aan hun eigen ver
tegenwoordigers, iets waarvan ze 
trouwens ook verdacht worden bij 
het turnen Het is wel een beetje onbe
grijpelijk dat de Russen, die toch de 
beste schaatsers hebben, zich laten 
verleiden tot dergelijke kinderazie En 
het zou er lief gaan uitzien als alle 
scheidsrechters dat zouden gaan 
doen De vraag is nu maar hoe men in 
Rusland gaat reageren op deze maat
regel Plezant zal men het met vinden 

PRIMA 

WIJ plegen ieder jaar nogal veel bloe
men te smijten naar de kop van de 
sjotters die de Engelse cupfinal be
twisten WIJ kunnen dat deze keer 
ook doen aan het adres van de Ander-
lechtenaren en de Bruggelingen Zij 
hebben van de finale voor de beker 
van België, zondag op de Heizel, een 
stuk spetterend voetbalvertoon ge
maakt Er werd hardnekkig gestreden 
om de overwinning, hoewel de inzet, 
deelname aan de Europa-beker voor 
bekerhouders, in ieder geval naar 
Anderlecht ging, welke ook de uitslag 
was Uiteindelijk behaalde Brugge de 
overwinning met 4 — 3 

KOALITIE 
In Amerika is men tot het besluit geko
men dat er nog heel wat kan verbe
terd worden aan de voorbereiding 
van de atleten die moeten deelnemen 
aan de olimpische spelen Een van de 
verbetenngen zou erin bestaan 
tijdens de voorbereiding de atleten al 
in kontakt te brengen met deelnemers 
uit andere landen, latere konkurren-

SOEPKE 
Rare situatie in de handbalbond Er 
zijn 34 klubs die tot dusver aan de 
bond de nodige bijdragen (percenten 
van de ontvangsten) nog met betaal
den, en volgens de statuten van de 
bondslijst zouden moeten geschrapt 
worden Hoewel de bond — bestaat 
die eigenlijk n o g ' — van zijn kant 
ook een beetje stout was, want hij 
heeft alvast de staatssubsidies, be
stemd voor de klubs, voor zich ge
houden, en afgetrokken van de ver
schuldigde bedragen De zaak wordt 
nog een tikkeltje ingewikkelder als 
men weet dat die 34 klubs Vlaamse 
klubs zijn, die de bond praktisch of 
helemaal met meer erkennen, al naar 
het geval. Wie gaat dat kluwen ont
warren 

Vlaams Restaurant Leopold III 
Oostduinkerke-Bad 
Met kamer en ontbijt 
Eigenaar-uitbater Frans De Doncker 
Tel 058/51.14.18 

EEG 

OVERDRAGERS 
GEVRAAGD 

Jaak Lecoq heeft het in zijn gazet 
over de Luikse supporter die de arbi
ter e ^ lege (uiteraard) fles naar het 
hoofd gooide, en er zo schuld aan had 
dat de klub 100000 fr boete moest 
afdekken Het betreft een nobele 
onbekende, en daarover precies 

Het nationalisme en de grrrote sport 
zijn zo een beetje broer en zus, want 
ze zijn allebei negentiende eeuwse 
verschijnselen Men weet ook hoe
veel belang in het sportwereldje ge
hecht wordt aan het begrip nationali
teit Het olimpisch komitee bij voor
beeld erkent maar één federatie (per 
sporttak) per land Het is dus met te 
verwonderen dat het veel voeten In 
de aarde heeft gehad om in een inter
nationale wedstrijd een EEG-deelne-
mer te doen erkennen Maar het is 
gelukt Aan een grote zeilwedstrijd 
om de wereld zal de boot «Verdrag 
van Rome » deelnemen, met als natio
naliteit de Europese Gemeenschap 
Of het veel te betekenen heeft, zullen 
WIJ maar in het midden laten Maar het 
IS alweer iets vers 

ten dus, liever dan in afzondenng te 
zitten ezelen En voila, er werd een 
soort monsterverbond gesloten met 
de dapperste aller Galliërs Die van 
ons zullen in Amerika wat gaan mee
pikken van wat men daar goed kan, 
en Amerikaanse sukkelaars zullen bij 
ons wat komen leren Velorijden bij 
voorbeeld Wie gaat in Moskou zo'n 
koalitie nog de baas kunnen ' 

RAAR 
Men weet dat de Hollanders al lang 
op zoek zijn naar een trainer voor hun 
nationale voetbalploeg, en er maar 
geen konden vinden Uiteindelijk is 
dat toch gelukt De ploeg zal worden 
voorbereid door E Happel, de trainer 
van Klub Brugge Klub Brugge dat 
spelers levert aan de Belgische natio
nale ploeg Nu IS het wel een beetje 
raar dunkt ons — en ook de bazen 
van de voetbalbond — dat Happel 
tegelijk baas is van de Hollandse natio
nale ploeg én van een gedeelte van 
de Belgische nationale ploeg, temeer 
omdat Holland en België rechtstreek
se tegenstrevers zijn Natuurlijk blijft 
de vraag open of men in de grote 
kommerce met zo'n futiliteiten reke
ning moet houden 

ONTGOOCHELD 
De firma Brooklyn moet wel seneus 
op haar sjiek knabbelen Zij denkt er 
ernstig aan volgend jaar geen renner-
sploeg meer te sponsoren Op het 
ogenblik dat wij dit schreven was de 
beslissing nog met gevallen Maar wel 
was men al zéér ontgoocheld over de 
behaalde « uitslagen » m de ronde van 
Italië De mannen die het moesten 
waar maken, zoals Roger De Vlae-
minck en Johan De Muynck, gaven 
op Niet éen ntoverwinmngetje viel er 
te vieren Geen enkel klassementje 
waarrond men wat tamtam kon ma
ken Begin op zo'n manier maar publi
citeit te voeren En dat is het toch 
waar het om gaat Koereurs zijn 
beroepsmensen, en voor hun bazen 
maar interessant in zoverre zij hun 
stiel goed uitoefenen En hun stiel is 
reklame maken Niets anders 

SCHORSING 
De internationale schaatsfederatie 
heeft een zeer belangrijke beslissing 
genomen Namelijk dat de Russische 

Vlaamse Schaakfederatie opgericht 
Te Hoboken werd, op 12 juni 1977, de 
Vlaamse Schaakfederatie (VSF) op-
gencht 
In overeenstemming met het dekreet 
van 2 maart 1977 van ae Kultuurraad 
voor de Nederlandse Kultuurgemeen-
schap, houdende regeling van de 
erkenning en de subsidiering van de 
landelijk georganizeerde sportvereni
gingen, wil de VSF alle schakers en 
schaakklubs uit het Vlaamse landsge
deelte en Brussel-Hoofdstad, die haar 
doelstellingen delen, verenigen 
De stichtingsvergadenng verkoos vol
gend voorlopig bestuur voorzitter 
Marcel Adams, sekretans Herman 
Van Soom, leden Tony Peleman, 
Paul Van Damme, Roger Van den 
Berghe. 
Aan het voorlopig bestuur wordt op
dracht gegeven aan Algemene Verga-
denng van alle klubs uit de betrokken 
regio's voor te bereiden -en bijeen te 
roepen 

De Vlaamse Schaakfederatie zal ijve
ren om op korte termijn te komen tot 
een reorgamzatie van de Koninklijke 
Belgische Schaakbond in overeen
stemming met voornoemd dekreet 

De VSF roept alle klubs op om de 
door Bloso georganizeerde voorlich
tingsvergaderingen bij te wonen, tel
kens om 19 u 30 14-6-'77 Brussel, 
Kongrespaleis, zaal Dynastie A, Kunst
berg, Bronzen Poort (Schuin over 
Centraal Station) 17-6-'77. Gent, 

Rijkssportcentrum, Zuiderlaan 
20-6-'77 Antwerpen, zaal VTB, Sint-
Jacobsmarkt 45 23-6-77 Brugge, 
Rijkssportcentrum, Speelpleinlaan 1 
24-6-'77 Hasselt, Kultureel Centrum, 
Kunstlaan 51 
Belangstellenden gelieven kontakt op 
te nemen met Herman Van Soor.i, 
sekretans VSF, Raf Verhulstlaan 40, 
2220 Wommelgem Tel 031 /53 0010 

Vreselijk 
Voor de zoveelste keer heeft zijn 
verslaafdheid aan dopingproduk-
ten Erik de Vlaeminck parten ge
speeld Met gestolen doktersvoor-
schnften op ronde om bij de apote-
kers een voorraad in te slaan, 
kwam hij in botsing met de politie 
Het werd een echte achtervolging 
in onvervalste cinemastijl, met 
meegesleepte politiemannen, stuk-
gereden wagens, gierende ban
den, een ontsnapping en uiteinde
lijk toch de aanhouding, daags 
nadien Kortom, de gevierde glorie
rijke kampioen werd een stuk 
opgejaagd wild, zwaar ziek, onver
antwoordelijk, misschien gevaar
lijk geacht 
Het IS vreselijk 

Een paar bedenkingen zouden wij 
hierbij toch willen maken 
Was het werkelijk nodig er zoveel 
vertoon bij te maken"? Was het 
met mogelijk die zieke man in de 
gaten te houden, en hem ergens 
rustig en diskreet op te pikken' 
Het IS geen kritiek — wij kennen 
de juiste toedracht van de zaak 
met, en het is mogelijk dat het 
nodig was zo snel mogelijk op te 
treden — het is een vraag Maar 
voor de omgeving van Enk moet 
het pijnlijk zijn 
Ten tweede Enk was reeds ver
schillende keren — en wellicht 
doorlopend — in behandeling Ie
dereen weet hoe ontzettend moei
lijk het IS een verslaafde van wat 
dan ook met sukses te behande
len, en hoe gemakkelijk de zieke in 
zijn oude kwaal hervalt, zelfs na 
een suksesnjke behandeling en 

ondanks de steun van zijn omge
ving Wat WIJ dan ook met goed 
begrijpen is hoe het komt dat Enk 
na elke behandeling weer zo snel 
terechtkwam in het wereldje van 
de velo, meteen het wereldje van 
pillen en fleskens en spuitjes Wij 
weten met wiens zorg dat moest 
zijn, maar had men hem met in een 
milieu kunnen brengen waar de 
verleiding alvast veel kleiner is 
dan in de wielrennerij' 

Tenslotte onze oude deun Men 
praat veel te licht over doping Er 
wordt te veel vergoelijkt Men 
heeft te veel oog voor mogelijke 
procedurefouten die misschien 
wel de straf kunnen afwentelen, 
maar met de feiten veranderen 
De doping heeft enorme verwoes
tingen aangencht en zij doet het 
nog Dit geval bewijst het nog 
eens, voor zover nodig Het geval 
van Enk is helaas geen uniek 
geval Hoeveel mensen — ver
slaafden en hun omgeving, voor 
wie het even vreselijk is als voor 
de verslaafde zelf — zitten in de 
mizerie, gewoon door het feit dat 
het gebruikelijk is geworden naar 
stimulantia te grijpen voor het leve
ren van een prestatie, die stnkt 
genomen maar van bitter weinig 
waarde i s ' 

De strijd tegen de doping moet 
harder worden aangepakt Wat 
met wil zeggen, laten wij elkaar 
goed begrijpen, dat de slachtof
fers harder moeten worden aange
pakt Het IS voor hen al vreselijk 
genoeg 

DE VERENIGING VOOR 

STERRENKUNDE 

Er komen in verband met dit ru
briekje nogal eens brieven met vra
gen als waar kan ik voor dit of dat 
terecht ? 
Eigenlijk is het antwoord eenvou
dig : voor alles wat sterrenkunde, 
ruimtevaart en aanverwante weten
schappen betreft, kan men terecht 
bij de Vereniging voor Sterrenkun
de 
De vereniging telt echter veel afde
lingen en werkgroepen, en om daar 
een beetje wegwijs in te raken is 
het wel nodig even een woordje uit
leg te verstrekken. 
De vereniging werd opgericht in 
de tijd dat de astronomie in feite 
nog opgesloten zat in een < ivoren 
toren >, niet zozeer omdat de ster
renkundigen het beneden hun 
waardigheid vonden met hun ken
nis naar buiten te treden, als wel 
omdat zij door gebrek aan belang
stelling als het ware in de 'toren» 
geïsoleerd werden. 
Daarin is de laatste twintig jaar — 
het ruimtevaarttijdperk — veel ver
andering gekomen, en in die perio
de moet het ledenaantal van de ver
eniging ook zowat vertwintigvou-
digd zijn. 

Men mag wel zeggen dat — uitzon
deringen niet te na gesproken — 
al wat naam heeft als sterrenkundi
ge in Vlaanderen (en dat moet ter
loops gezegd, niet onderschat wor
den, want er zijn er veel die een 
grote faam genieten in heel de 
wereld) lid Is van de vereniging, 
hoewel die eigenlijk een vereni
ging van amateurs is. Trouwens 
geleid door overwegend amateurs. 
Wellicht is er in de vereniging zelf 
nog niet diep over nagedacht, 
maar waarschijnlijk is de aanwezig
heid van beroepsmensen én ama
teurs haar grote kracht Altijd wor
den de beroepsmensen bereid ge
vonden om van hun kennis mee te 
delen. Altijd vindt de amateur wel 
een specialist naast zich aan wie 
hij vragen kan. En het gebeurt ook 
wel eens dat de prof wat heeft aan 
de amateur, omdat die door eigen 
studie meer beslagen is op een ter
rein dat niet behoort tot de specia-
iizatie van de eerste. 
Sedert enkele jaren is aan de ver
eniging een jeugdafdeling — de 
J.v.S. — toegevoegd, en het dient 
gezegd dat de jongeren ruim ge
bruik maken van de kans informa
tie te vragen aan aanwezige specia-
.isten. 

Meteen is duidelijk dat de voor-
-laamste aktiviteit van de vereni
ging voor sterrenkunde is: ver
spreiden van kennis, eerst onder 
de leden, maar ook naar buiten toe. 
Dit veronderstelt dat de vereni
ging zich niet bezig houdt met din-
len die buiten het domein van de 
wetenschap vallen, zoals astrolo
gie en ufologie, en zich ook niet 
geroepen voelt op kruistocht te 
trekken tegen deze pseudo-weten-
schappen. Hoewel sommigen zich 
afvragen waarom de W S geen 
debat aangaat met sterrenwiche-
'aars en zieners van vliegende 
schotels. Op grond van welk weten
schappelijk feit zou men diskussië-
ren ? Het verspreiden van kennis 
gebeurt in de eerste plaats via de 
vele soorten bijeenkomsten. Hier
over echter volgende week meer. 
Het gebeurt ook via het blad Heel
al dat iedere maand verschijnt, en 
dat elk lid automatisch ontvangt. 
Allemaal voor de luttele som van 
200 fr per jaar 

infoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
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AVIL GEERINCK 
ZELE. — Burgemeester Avi l Geerinck, handelaar, senator, maratonloper, ver
stokt wandelaar .n verdediger van de beste kabelleggers van het land... Burge
meester Avil werkt hard voor de Zelenaars, maar hij zit niet in zijn stoel als het 
niet écht nodig is. Geen brief krijgt evenwel zijn handtekening zonder dat hij het 
typewerk van zijn sekretaresse heeft gelezen. Politieke tegenstanders willen 
het niet ontkennen : Avi l Geerinck Is een goed burgervader voor alle inwoners. 
Voor hem is het gewoonweg vanzelfsprekend : « Ik trek niemand voor omdat hij 
van mijn gedacht is . - Senator Geerinck zal in het parlement nooit hoogdraven
de toespraken als staatsman houden. Hij is pragmaticus in hart en nieren. 

De eerste burger van Zele heeft reeds 
lang veel kaas gegeten van politiek en 
toch is het politiek mandaat voor hem 
een late roeping geweest Avil Gee
rinck (60 jaar) deed de politieke virus 
op bij zijn klasgenoot Hector De Bruy-
-ne. Ze liepen immers in de jaren dertig 
samen kollege in het klein seminane 
van Sint-Niklaas. 
Avil Geerinck: «Hector De Bruyne 
was de voortrekker van onze klas. Hij 
scherpte onze Vlaamsgezindheid aan. 
Voordien werd ik bewogen door een 
onderwijzer die in de Eerste Wereld
oorlog als brancardier de loopgraven-
strijd tegen de frankofone overheer
sing meemaakte. Ik hoef het geenszins 
onder stoelen of banken te stoppen: 

Een maraton van Brussel naar Gem-
bloers deert hem hoegenaamd niet 
Avil Geerinck is getrouwd met een 
vriendelijke dame die evenzeer graag 
op pad gaat; een voettochtje van Zele 
naar het parlement In Brussel om haar 
man op te wachten is haar niet te 
veel.. 
En, elke Zelenaar vertelt ook graag 
over die merkwaardige prestatie van 
de burgemeester die zonder vrees de 
kerktoren beklom, en er de gehavende 
weerhaan afhaalde. Geen enkele on
dernemer diende voor dit waagstuk 
een offerte in... Burgemeester Avil 
Geerinck heeft dat karweitje dan maar 
zelf opgeknapt Avil Geerinck laat zich 
niet leven: hij houdt van bultenbeen-

Avil Geerinck met vrouw en kinderen, tijdens zijn inhuldiging als burgemeester 

enige opschudding. Nu weten de men
sen wel zeer goed dat ik geen hoog-
draver ben; dat ik een overtuigd natio
nalist blijf Maar ook, dat ik elke inwo
ner van de gemeente wil helpen. Dat 
waarderen mijn kiezers blijkbaar « 

«Ik durfde niet goed 
naar Brussel komen» 

als zestienjarige was ik reeds lid van 
het Verdinaso, later VNV'er En dus 
heb ik ook het koncentratiekamp mee
gemaakt Steeds heb ik de Vlaamse 
beweging gesteund. Maar aktief mee
spelen in de politieke mallemolen, dat 
doe ik pas sinds enkele jaren. En 
bovendien enigszins toevallig.» 

KERKTOREN 

Avil Geerinck stamt uit een groot kato-
llek gezin. Vader was «een simpel 
boerke ». De familie leefde goed, maar 
niet steeds komfortabel. Av i l : «Op 
mijn bed heeft het nog veel ge
sneeuwd!" 
Minder bekend Is Avil van zijn sportie
ve prestaties. Tijdens zijn universitaire 
studies voor veearts schreef hij menig 
kampioenstitel op zijn naam; onder 
meer in Tokio en Rome. Hij Is trou
wens nu nog de eeuwige wandelaar. 

tjes zoals een bezoekje aan de boks-
match van de eeuw in Porto Rico: 
Koopman tegen All... Zijn hobby is 
Franse geschiedenis: hij volgde dan 
ook de geest van Napoleon tot op het 
eiland Sint-Helena. 
Avil Geerinck: «Ik heb mijn hobby's 
nooit verwaarloosd. Zeker heb ik ook 
veel gewerkt in de likeurstokerij: 27 
jaar Onlangs heb ik de zaak wel wijse
lijk overgelaten aan mijn zoon. Dat 
was op het moment dat ik voor het 
eerst burgemeester werd benoemd, in 
1970. Ge kunt immers geen twee 
heren tegelijk dienen. Mijn politieke 
intrede kwam enigszins onverwacht, 
maar het politiek sukses viel niet uit de 
lucht Ik belandde als Vlaams-nationa
list in een stevig CVP-nest Maar goed, 
mijn vrouw had in hoge kringen in 
onze streek veel aanzien. Zij stamde 
uit wat men de "high life" noemde. 
Ons huwelijk zorgde trouwens voor 

JUTE 

Samen in de klas: minister Hector De Bruyne (zittend, eerste links) en senator Avil 
Geerinck (2de rij, derde van links) 

Avil .Geerinck houdt niet van wierook-
vaatjes. Zijn inhuldiging als burgemees
ter heeft hIj graag meegenomen, maar 
het hoefde echt niet. Wat hem wel 
pretjes bezorgde was zijn positie op 
de politieke w ip : de Zeelse belangen 
behaalden In 7 0 drie zetels op de 17 
en gingen scheep met de CVP die met
een haar 100-jarige meerderheid kwijt 
geraakte. De CVP had hem toen aan
geboden op haar lijst stemmen te lok
ken, waardoor hij eerste schepen zou 
kunnen worden... Avil Geerinck nam 
die politieke poespas niet en werd met
een de eerste Vlaams-natlonale burge
meester van Zele. 
Avil Geerinck: «Ik bestuur mijn ge
meente niet als een verstokt partijpoliti-
cus. Ik wil elke inwoner helpen. Om 
een goed pensioentje snel te krijgen 
hoeft men mij geen partijkaarten voor 
te leggen. Ik ben ervan overtuigd dat 
juist daarom geen enkel burgemeester 
zoveel mensen over de vloer krijgt als 
ik. Duizenden Zelenaars zijn mij ko
men opzoeken. Nooit heb ik valse 
beloften gedaan. Als ik iemand een 
benoeming kon garanderen, dan heb 
ik dat ook gemeld. Maar, wie geens
zins een kans maakte kon dat van mij 
evenzeer vernemen. Mijn politiek suk
ses dank ik aan mijn spontane eerlijk
heid. 90 th. van de vroegere CVP-kie-
zers staat nu achter mij » 
Mijnheer de burgemeester, behoort 
Zele niet tot een probleemgebied ? 
Avil Geerinck: «Zele is een moeilijke 
gemeente om te besturen. Onze ge
meente IS immers zeer kwetsbaar op 
ekonomisch gebied. Vooral de textiel-
sektor (jute 1) baart zorgen Toch is de 
tewerkstelling op het industrieterrein 
goed gehandhaafd, ondanks de reces
sie. Zele IS traditioneel een arme 
gemeente. We hebben er bijvoorbeeld 
geen enkele notaris' En de hogere 
ambtenaren lopen bij ons ook niet zo 
dik. Toen ik school liep telde Zele wel
geteld 3 hogeschoolstudenten op 
19.000 inwoners... 

O P P O R T U N I S T E N 

Zele heeft, zoals zoveel andere Vlaam
se streken, last van de pendelarbeid. 
« Wanneer er ontij is in Gent druppelt 
het in Zele.« 
En toch... Burgemeester Avil Geerinck 
zet graag hardwerkende Zelenaars m 
het zonnetje: 
Avil Geerinck: «Wij hebben de beste 
kabelleggers van het land. Deze 500 
arbeiders zorgen mede voor de relatie
ve rijkdom in onze gemeente Het zijn 
voor een belangrijk gedeelte gastar
beiders. Ik heb 600 Turken geteld. 
Echt, deze gastarbeiders hebben 
reeds hard gewerkt voor ons. De wre
vel van sommige mensen begrijp ik 
dan ook niet zo goed. In de goede tij
den hebben we hen aangelokt om bij 
ons het vuile werk te komen doen. En 
nu zien veel «doppers» ze in hun weg 
lopen. Dat is niet serieus. Wel vind ik 
dat het nog minder ernstig is om nu 
nog vreemde arbeiders naar onze 
arbeidsmarkt te lokken.» 
Avil Geennck is «In deugd en wijs
heid» opgegroeid. HIj stamt uit een 
kroostrijk katoliek gezin. En hij glun
dert als hij daarover spreekt. Vandaar 
wellicht dat hij in de politiek op een 
aparte wijze zijn mannetje staat Hij 
laat zich niet verleiden door opportu
nisten die achteraf spoedig ondank
baar worden. Toch heeft Avil Gee
rinck zijn intrede gedaan in het natio
naal parlement 

Avil Geerinck: «Ik zag er tegen op om 
naar Brussel te komen. Die grootstad 
schrikte mij af Al die auto's, al dat 
drukke gedoe... Het is wel even wen
nen. In de senaat voel ik me nu wel op 
mijn plaats. Maar men mag van mij 
geen hoogdravende redevoeringen 
verwachten. Dergelijke redevoeringen 
kunnen sommige mensen boeien, 
maar uiteindelijk blijft de deur in het 
midden staan. Als u mij op de tribune 
van de senaat ziet dan zal het zijn om 
een kort pleidooi te houden voor de 
landbouw, voor het gezin, en voor aan
gepaste openbare werken. En dat we 
nu regeringspartij geworden zijn ? 
Voor veel Vlaamse streken is dat van 
groot belang. Akkoord, aan die rege
ringsdeelname zijn risico's verbonden, 
maar we kunnen toch moeilijk blijven 
toekijken hoe anderen de politieke 
macht uitoefenen.« (HDS) 
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