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Zoals wij gebekt zijn 
Wittebroodsweken zijn vaak 
weken van aanpassing : dat is 
doorgaans zo in het huwelijk 
en zo schijnt het ook te zijn in 
de politiek. Eerste-minister 
Tindemans heeft zich nogal 
loslippig uitgelaten over de 
herverkaveling van de 
politieke landkaart en over het 
deel dat daarbij de 
kommunautaire partijen zou 
te beurt vallen. 
CVP-partijvoorzitter Martens 
gaf blijk van enige 
zenuwachtigheid omdat 
Maurits Coppieters, voorzitter 
van de Kultuurraad, aan de 
eerste-minister een nogal 
gepeperde brief schreef over 
het nederlandstalig onderwijs 
te Brussel. De CVP-voorzitter 
gaf de Volksunie zelfs de raad 
te bedenken, dat ze voortaan 
in de meerderheid zit en niet 
meer in de oppositie. 
De eerste-minister en de 
voorzitter van de CVP zullen 
moeten leren inzien ten eerste 
dat de VU een loyale 
koalitiepartner is en ten 
tweede dat de VU tot de 
regering is toegetreden niet 
om lieve vriendjes te spelen 
met om het even wie, maar 

om resultaten voor 
Vlaanderen af te dwingen. De 
eerste-minister zal ons in dank 
moeten afnemen dat we ons 
niet uitzonderlijk druk maken 
over zijn loslippigheid, de 
voorzitter van de CVP zal 
moeten leren, zich niet 
uitzonderlijk druk te maken 
over de nadruk waarmee de 
VU Vlaamse eisen zal blijven 
stellen 
De eerste-minister stelt zich 
overigens nogal afstandelijk 
op én tegenover de huidige 
koalitie én tegenover het 
regenngspakt. We houden 
hem ten goede, dat hij met het 
RW zeer slechte ervaringen 
heeft gehad Hij zal ons ten 
goede moeten houden, dat de 
Vlaamse-nationale partij — 
met achter zich generaties 
van stnjd in de Vlaamse 
Beweging — zich ongaarne 
laat vergelijken met efemere 
verschijnselen ten zuiden van 
onze taalgrens. 
Wie vandaag 

verantwoordelijkheid draagt 
in de Wetstraat, moet 
beseffen dat deze koalitie en 
dit pakt een laatste kans 
vormen. Wanneer deze kans 
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onbenut zou blijven, dan kan 
meteen een kruis gemaakt 
worden over de pacifikatie in 
dit lartd. Indien de 
voorgestelde formules 
mislukken, indien de 
frankofonen dit pakt zouden 
beschouwen ^Is een 
uitvalsbasis voor verdere 
rooftochten in Vlaams gebied, 
dan zal de staatshervorming 
niét tot \rede leiden maar tot 
oorlog. En dan zullen de 
nieuwe instellingen geen 
overleginstellingen zijn, maar 
krijgsmachines. 
Wat ons betreft, wij willen de 
kans op slagen loyaal 
benutten. De trouw aan het 

gegeven woord is een begrip, 
dat wij rechtstreeks ontlenen 
aan de etische waarden van 
de Vlaamse strijd. De 
Volksunie heeft de politieke 
moed opgebracht om het 
pakt, ondanks een aantal 
uiterst bedenkelijke 
deelaspekten ervan, te 
onderschrijven als een 
pacifikatiemogelijkheid en als 
een kans om eindelijk gestalte 
te geven aan de droom van 
de Vlaamse staat. Het heeft 
de Vlaams-nationale 
ondertekenaars van het 
akkoord op dit cruciale 
ogenblik niet ontbroken én 
aan moed én aan 

staatsmanszin. 
Binnen de loyauteit van het 
partnership is de deelname 
van de regering voor ons 
echter de voortzetting van de 
Vlaams-nationale strijd, 
weliswaar in een nieuwe 
opstelling, maar met voor 
ogen de oude doelen. Dit is, 
zo menen wij, de essentie zelf 
van een overeenkomst: met 
voor ogen de eigen 
doelstellingen, zich loyaal 
houden aan de bepalingen 
van het akkoord. 
Dat wij daarbij zingen zoals 
wij Vlaams-nationaal gebekt 
zijn, zal men moeten leren 
aanvaarden. j v o 

Zuilen Vlamingen in Brussel versmoren?. 

Staatssekretaris voor Nederlandse Kuituur 
en voor Sociale Zaken, Vic Anciaux, heeft 
met zijn kabinet-medewerkers de eerste 
krachtlijnen van zijn beleid uitgestippeld. 
Alleen voor de territoriale bevoegdheidsaf
bakening voor het kultureel beleid dient 
met minister R. De Backer nog een proto-
kol opgesteld te worden. De staatssekreta

ris IS ervan overtuigd dat de Brusselse Vla
mingen geen fopspeen gekregen hebben: 
«ofwel komt het tot een volslagen immobi
lisme — wat dan alle inwoners van Brussel 
treft — ofwel hebben de Brusselse Vlamin
gen meer politieke armslag dan ooit tevo
ren.» De WIJ-redaktie interviewde de 
kersverse staatssekretaris. 

file:///rede


opini€^ 

CAPOEN 

VEEL MOED EN GELUK 

Als voorzitter van de Limburgse Gilde 
en het KVHV-Leuven 1936-1937 was 
ik aktief in de Vlaamse strijd. 
Als jong advokaat werd ik verkozen 
op een VNV-lijst met 'n groot aantal 
voorkeurstemmen in 1938. 
Steeds ben ik mijn Vlaams-nationaal 
ideaal trouw gebleven en heb er zeer 
zware offers voor gebracht, 
bn nu zie ik dat diegenen, die nooit de 
strijd in de katakomben hebben mee
gemaakt, de echte voorvechters als 
Van der Eist, Anciaux en Schiltz be
lasteren. 
Ik noem die roepers de wolven die 
met de vijand meeheulen. Ik wens de 
positieve onderhandelaars veel geluk 
en veel moed. A.C., Maasmechelen. 

EENSGEZINDHEID 

Na lezing van het gemeenschapsak
koord in « Wij» met de voetnota's kan 
ik mij onmogelijk aansluiten bij diege
nen die zo gul kritiek uitbrengen op 
onze onderhandelaars. 
Integendeel, uit het akkoord blijkt dat 
eensgezindheid zal noodzakelijk zijn, 
om een doelmatige uitvoering van het 
akkoord te controleren. Hier ligt dus 
zeker een belangrijke taak voor de 
VU-mandatanssen. F.G., Mol. 

DANK 

Gelukkig zijn er velen die niet onmid
dellijk beginnen te schreeuwen zon
der eerst volledig geïnformeerd te 
zijn. Verheugend en verfrissend zijn 
de reakties van hen die ingezien heb
ben dat de VU als partij alle eigenbe
lang grootmoedig terzijde heeft ge
schoven om de laatste kans te grijpen 
die Vlaanderen geboden werd. Enkel 
in de regering kon de VU verhinderen 
dat België een drieledige struktuur 
kreeg. En enkel in de regering kan de 
VU waakzaam de geboorte van de 
federale staat Vlaanderen volgen. 
En het is niet omdat diegenen die dit 
inzagen met in massa's in de pen krui
pen, dat zij in de minderheid zijn. 
Ik houd er dan ook aan mij uitdrukke
lijk aan te sluiten bij hen die hun dank 
betuigden aan Schiltz en Van der Eist. 

H.B., Ekeren. 

NEGATIEF GESTOOK 

Als een der allereerste kaderleden 
van het naoorlogse kulturele en partij
politieke nationalisme ben ik zowel in 
de Vlaamse Koncentratie, de Knstelij-
ke Vlaamse Volksunie en sedert 20 
jaar in de Volksunie, de Vlaamse poli
tieke formatie trouw gebleven in goe
de en kwade dagen. 
Na bijna 30 jaar organizeren, konteste-
ren, militeren, betogen en marsjeren 
voor het verwerven van een stuk 
Vlaamse politieke macht, zie ik einde
lijk via het Egmontakkoord de moge
lijkheid om de oude droom van de 
fronters «zelfbestuur voor Vlaande
ren » te verwezenlijken. 
Met alle begrip voor sommige Vlaam
se Brabanders in de frontlinie, die ont
goocheld zijn over de negatieve as-
pekten van het akkoord, hoop ik harts-
grondig dat de eeuwige kankeraars 
en betweters van de Vlaamse bewe
ging tijdig zullen inzien dat zij met hun 
negatief gestook tegen de VU. de 
zaak van de tegenstrever dienen. 

J.d.M., Gentbrugge. 

TRAUMA EN ZELFRESPEKT 

De Vlaamse KUL-professoren verwij
ten de VU-onderhandelaars gebrek 
aan zelfrespekt Van de anderen zijn 
wij dat gewoon. Wil «WIJ» soms 
beweren dat zij geen teksten kunnen 
interpreteren of geen dossierkennis 
hebben I 
Lode Claes is inderdaad een cavalier 
seul, maar zal hij alleen blijven ? Hij is 
ook een ridder zonder vrees en 
blaam, de blaam van het VU-partijbe-
stuur wordt nu een eretitel. De voor
standers van het Gemeenschapsak
koord knjgen minder vleiende beoor
delingen. Karel Dillen in «'t Pallieter-
ke» is ad rem. 

R.v.d.H., Hove 

DE ASSE VAN CLAES 

De reaktie die in het Vlaamse land is 
losgebroken tegen het kommunautair 
akkoord zou U toch moeten duidelijk 
maken, dat Ik en vele anderen het 
eens zijn met Lode Claes en dat, wan
neer er iemand recht heeft op een 
zetel, het wel Lode Claes zal zijn en 
niet die lui die schermden met leuzen 
zoals gedaan met geven en toege
ven. Ik en zovele anderen zijn zo 
onverstandig geweest voor Schiltz te 
stemmen. Hij is gezwicht voor de 
Franstaligen. En eens gezwicht voor 
die lui, altijd gezwicht. Het treffendst 
bewijs daarvan is dat de Volksunie 
maar drie vertegenwoordigers in de 
regering heeft net als het FDP. 

LL, Antwerpen. 

LINKSE TRAWANTEN 

Voor ons is er een ander aspekt dat 
de vertrouwenskloof bijna onover
brugbaar maakt, namelijk, het samen
gaan van de V.U. met de linkselingen 
van de socialistische partij en deze uit 
de C.V.P., met als toppunt de trawan
ten van de Belgische Boerenbond, die 
ons kort geleden als veehouder heb
ben willen opruimen. 
Onze jarenlange Vlaamse overtuiging 
zal niet ten onder gaan. Mijn vier gro
te zonen volgen die zaken en begin
nen te twijfelen, in wie of wat moeten 
ZIJ en wij nog geloven ? 
Spijtig dat de PVV hier zo franskiljons 
IS. Of we als zelfstandigen er iets in 
zien, verandert ons gedacht niet. Uit
eindelijk zullen we met de heer Lode 
Claes scheep moeten gaan. 

E.J.R.L.,Wilsele. 

ENIGE PARTIJ 

De enige Vlaams-nationale partij in 
Vlaanderen is de Volksunie. Bepaalde 
kranten schrijven bijna «was de 
Volksunie». Inderdaad, zal men dit 
kunnen schrijven wanneer bepaalde 
groeperingen menen de begrafenis 
van de Volksunie te moeten bespre
ken. 
Maar dan mogen ze niet vergeten dat 
zij met enkel de Vlaams-nationale poli
tieke macht ondermijnen, doch eerst 
en vooral de Vlaamse beweging en 
zichzelf ondergraven. Wanneer deze 
groepenngen (niemand betwist hun 
partieel positieve inbreng) eindelijk zul
len ophouden in de anti-Vlaams-natio-
nale kaart te spelen door ongecoördi
neerde uitlatingen, pas dan zullen ze 
als volwassen vereniging deel uitma
ken van de Vlaamse Beweging en 
haar verstevigen. VUJO, Gent. 

PROFIEL 

Na het bereiken van een gemeen-
schapspakt, waarbij de grondslag ge
legd IS voor een federale staat, denk 
ik dat het ogenblik aangebroken is 
ons met de grootste aandrang te bui
gen over het profiel van de VU. De 3 
fundamenten waarop een moderne, 
toekomstgerichte politieke partij moet 
gevestigd worden, zijn de volgende: 
1 Op het strukturele vlak moet ze 
zich onafhankelijk opstellen tegen
over alle machtsgroepen in onze 
samenleving. 
2. Ze moet de dekoncentratie en 
spreiding van de macht nastreven op 
sociaal-ekonomisch vlak, maar even
zeer op de andere domeinen van het 
maatschappelijk leven. Deze dekon
centratie vloeit voort en wordt moge
lijk gemaakt uit en dankzij de onafhan
kelijke opstelling (integraal federalis
me). 
3. De partij moet een forum zijn, waar 
permanent ruimte geschapen wordt 
voor kreativiteit, vernieuwing en kriti
sche opstelling. Dit is zeker geen 
tegenstelling van en kan zelfs best 
gepaard gaan met een trouw engage
ment. 

S.T., Menen 

IK BEN BESCHAAMD 

Ja, ik ben beschaamd als Vlaams-na
tionalist als ik al die persoonlijke aan
vallen hoor en lees, gericht tegen wel
denkende mensen die zich jaar en 
dag ten volle inzetten voor de erken
ning en de belangen van het Vlaamse 
volk en zeker met de VU nodig had
den om een uitnemende loopbaan op 
te bouwen. Ik bedoel hierbij niet alleen 
Hugo Schiltz, maar in de eerste plaats 
de zo verdienstelijke F van der Eist. 
De in harde strijd vergrijsde stichter
voorzitter van de VU, die reeds op de 
bres stond wanneer vele van de 
betwisters van nu zich nog niet tot de 
VU durfden bekennen, verdient onzer 
aller achting en dank I 
De VU heeft haar verantwoordelijk
heid opgenomen, heeft mede-onder
handeld al wist men bij voorbaat dat 
onderhandelen niet alleen krijgen be
tekent. Laten wij tonen dat wij een vol
waardige partij zijn. Elk lid van de VU 
is een schakel ter versterking van de 
kracht en de macht voor verdere uit
bouw van een volwaardig Vlaande
ren, mede in Brussel. 

K.E., Koekelare. 

DODEN NODIG? 

Moet er volgens sommige radikalen 
misschien letterlijk om gevochten wor
den ? De doden die dan zouden val
len, zou dié prijs dan niet te hoog 
zijn ? Laat ons beschaafd blijven, er is 
al geweld genoeg m de wereld. 
Nee, zelfs indien Vlaanderen volledig 
zelfstandig zou kunnen worden (wat 
helaas een wensdroom zal blijven I), 
dan nog zou er vooreerst moeten 
gepraat worden met de tegenstander, 
wat betekent bepaalde toegevingen, 
omdat Brussel een kankergezwel ge
worden is in deze onheilstaat dat 
slechts zéér langzaam kan genezen 
worden. 
En nu meen ik oprecht dat de bazis 
hiervoor gelegd is in het gemeen
schapsakkoord. 

F.E., Wilrijk. 

Als jong VU-gemeenteraadslid ben ik 
erg verwonderd over een artikel van 
« Wij», donderdag 2 juni. 
In een van de eerste alinea's wordt 
vermeld; Michel Capoen is na Je-
room Leuridan de tweede Vlaams-na
tionale senator die ooit in het arrondis
sement Kortrijk-leper werd verkozen. 
Is de Volksunie reeds vergeten dat 
vanaf 1968 tot de laatste parlements
verkiezingen senator Frans Blan-
cquaert, Kuurne, als senator het arron
dissement Kortrijk-leper vertegen
woordigde ? 

J.P., Kuurne 

Red. — Bedoeld werd, dat de enige 
Vlaams-nationale senatoren uit het 
arr. leper zelve Leuridan en Capoen 
zijn. De vriend Frans Blancquaert 
zetelde inderdaad voor Kortrijk-le
per; hij is echter uit Kuurne in het 
arr. Kortrijk. 

11 JULI IN SCHAARBEEK 

In het gemeenschapspakt hebben de 
partijen (die ondertekenden) beloofd: 
« alles in het werk te stellen om tot de 
vrede onder de gemeenschappen bij 
te dragen, zowel op het nationale als 
op het gewestelijke en lokale vlak.» 
Welke VU- en CVP-mandatarissen, 
welke grote Vlaamse kulturele vereni
gingen eisen nu van Nols om op 11 
juli de Vlaamse Leeuwevlag op het 
stadhuis van Schaarbeek uit te han

gen? Hij vlagt wel met de Waalse 
haan in september. 

S.L., Duffel. 

HISTORISCHE 
VERGISSING? 

Na de bekendmaking van het gemeen
schapspakt voelen wij ons als Vlaam
se Brabanders geschokt, verward en 
verkocht. Het naleven van wetten en 
zeker deze in verband met een gezon
de taairegeling is nooit een Belgische 
specialiteit geweest Wel er een eigen 
interpretatie aan te geven. 
Men moet maar even de franstalige 
pers doorlopen om te weten dat hun 
jiiristen wel een andere betekenis dan 
wij o.a. aan het inschrijvingsrecht zul
len geven. 
Tegen het advies van het strijdgebied 
in heeft de partijraad echter met een 
overtuigende meerderheid het Ge
meenschapspakt en bijgevolg de re-
geringsdeelnefning goedgekeurd. Het 
zij zo. 
Maken we er dan van wat er van te 
maken is. Waakzaam dat de wet toe
gepast wordt, de Brusselse grondspe-
kulanten geen nieuwe kansen krijgen 
en de kleine man met vergeten wordt. 
Geen tweedracht nu, geen nieuwe 
partij, geen versplintering, geen ver
dachtmakingen. Met een verscheurde 
Volksunie wordt het niets. 
Met een eensgezinde, waakzame, ge
loofwaardige Volksunie: vooruit I 
Ook wij zijn verantwoordelijk opdat 
het geen Historische Vergissing 
wordt. 

J.W., Hoeilaart. 

Brussel, 22 juni 1977 

Waarde lezer C es), 

Vorig weekend heeft de redaKtie-
ploeg vrijaf genomen. En toch 
hadden we het druK. Zaterdag 
naar Mol om een voetbalmatch te 
verliezen tegen parlementairen. 
Net 1 doelpunt tegen 5 hebben 
we toch onze eer gered. 
Zondag was het zo mogelijk nog 
prettiger: in Grimbergen op de 
bijeenkomst van de top-twinti-
gers . 
Het deed ons echt deugd mee te 
snoepen van het entoesiasme dat 
onze beste abonnementenwervers 
dag op dag vertonen. Luk, Jaak, 
Georgette, Anny, Hia... trouwe' 
WIJ-lezers die bij de jongste a-
bonnementenslag tientallen en 
tientallen abonnementen geworven 
hebben. 
Aan allen nogmaals onze dank. De 
WIJ-gemeenschap groeit bestendig 
aan. Dank zij de steun van de le
zers. 
Dat geeft ons goede moed om de 
komende weken en de komende week
ends weer op informatiejacht te 
gaan . 

WIJ 1 
23 JUNI 1977 
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STAATSSEKRETARIS VIC ANCIAUX: 

Geen fopspeen voor Brusselse Vlamingen 
BRUSSEL — Dinsdagavond. Staatssekretaris Vic Anciaux 
voor Nederlandse kuituur en voor Brusselse sociale zaken, 
heeft er een urenlange vergadering opzitten met zijn nieuw
bakken kabinetsattachés. In de Handelsstraat nummer 44 
werd een blauwdruk uitgewerkt voor het kultureel en sociaal 
beleid van de vlaamsnationale staatssekretaris voor Brussel. 
Hoewel de beleidsopties nog moeten bezegeld worden met 
enkele ministeriële protokols — wat betreft de bevoegdheids
afbakening — was Vic Anciaux toch bereid om zijn eerste 
interview als staatssekretaris aan de WIJ-redaktie toe te 
staan. Vic Anciaux legde er vooral de nadruk op dat hij door 
integratie van welzijnszorg en kulturele werking de overgrote 
meerderheid van de Brusselse Vlamingen wil bereiken, die tot 
nog toe de kultuurtempels schuwden. 

De aanwezigheid in zijn kabinet van persattaché Ivo Goris, 
die verantwoordelijk is voor de koördinatie van het zomerfes
tival Brusselement, en van kabinetschef voor sociale zaken, 
Erik Van Lerberghe, voorzitter van de Beursschouwburg en 
bekend als kabinetschef bij vice-goeverneur Cappuyns, wijst 
wel in de richting van een doordachte en doeltreffende kul-
tuurpolitiek die de Brusselse Vlamingen uit hun getto kan 
bevrijden. 
In dit interview heeft staatssekretaris Anciaux het over zijn 
overleg met FDF-minister Defosset, over zijn plannen om 
Brussel opnieuw leefbaar te maken, over de gemeentelijke 
gemeenschapskommissies, en... over het zogenaamd inskrip-
tierecht, dat hem zwaar op de maag ligt. 

» » * *..!«.• ^v «• •.••>••.• 

— Een staatssekretaris met dub
bele bevoegdheid: sociale zaken 
en kuituur.. Wat mag men van u 
verwachten ? 
— Staatssekretaris Vic Anciaux: 
«Wat de bevoegdheidsafbake
ning betreft in de sektor kuituur: 
hier geldt een territoriale af
spraak. Maar, heel de sektor kui
tuur (volksontwikkeling, jeugd, 
sport, literatuur, biblioteekwezen, 
enz...) moét eerst bij mij komen 
wat betreft Brussel en omgeving. 
Met dien verstande dat er een 
ministeriële voogdij blijft, maar ik 
hoop wel een goede samenwer
king met minister De Backer te 
behouden. De staatssekretaris 
voor sociale zaken is anderzijds 
bevoegd voor de Brusselse agglo
meratie. En wel: voor al de inwo
ners: Vlamingen, franstaligen en 
vreemdelingen. 

Na de goedkeuring van de wet
ten op de gewestvorming en de 
installatie van de gemeenschaps
raden word ik de kultuurminister 
van de Vlaamse gemeenschaps
raad, die zetelt in het Brussels uit
voerend orgaan en bevoegd is 
voor de socio-kulturele aangele
genheden, d.w.z. de huidige aan
gelegenheden die de kultuurraad 
behandelt en al de persoonsge
bonden materies: volksgezond
heid, welzijnszorg, permanente 
vorming, jeugdbescherming... 
Mijn beleid van sociale zaken zal 
omvatten: tewerkstelling en ont
haal (met het probleem van de 
vreemdelingen dat volkomen on
derschat wordt), het beleid inza
ke hygiëne en volksgezondheid 
(gezinshulp, bejaardenhulp, thuis
verzorging, kinderkribben, zieken
huizen), gezinsbeleid, demogra
fisch beleid, huisvestingsbeleid, 
met inbegrip van de vernieuwing 
van het woningpark. Deze vijf 
sociale zaken vallen onder mijn 
bevoegdheid, en dat beleid omvat 
dus alle inwoners van het Brussel
se. 

De lezers van «WIJ» mogen 
wel terecht verhopen dat het mijn 
zorg zal zijn om de huidige diskri-
minatie die de Vlaamse inwoners 
treft, weg te werken.» 
— Op gebied van sociale zaken 
moet u wel samenwerken met 
FDF-minister Defosset.. 
— Vic Anciaux: «Inderdaad. Dit 
zal voor veel mensen natuurlijk 

angstwekkende vraagtekens 
doen rijzen. Ik heb het gevoel dat 
— afgezien van de kommunautai-
re facetten — de meningen van 
de heer Defosset niet zoveel van 
de mijne verschillen. Er kunnen 
kommunautaire botsingen ont
staan, en dan zal ik uiteraard de 
belangen van de Vlamingen sterk 
verdedigen. Dat is mijn taak hier.» 
— Om nog even in te gaan op 
het sociaal beleid, en vooral wat 
de huisvesting betreft. Is het er
gens uw bedoeling om van Brus
sel opnieuw een leefbare stad te 
maken, waar men tot nog toe zo 
weinig aan gedaan heeft ? 

— Vic Anciaux: «Ik heb die be
kommernis niet «ergens», maar 
ze is voor mij haast primordiaal. 
Om van Brussel opnieuw een aan
trekkelijk woongebied te maken 
zijn een aantal maatregelen no
dig. En met name: de verdere uit
breiding van de tertiaire sektor — 
die hier zo overdadig aanwezig is 
— moet tegengegaan worden. 
Deze evolutie bedreigt de leef
baarheid van de stad. Er moet 
veel meer aan vernieuwbouw ge
daan worden dan aan nieuw
bouw. 

ANTENNES 

— De stad opnieuw leefbaar ma
ken. Ook en vooral voor de Vla
mingen in Brussel.. Wat ver
wacht U van de gemeentelijke 
kommissies waarin het gemeen-
schapspakt voorziet ? 

— Vic Anciaux: <- De mogelijk
heid zit er in om zeer veel te ver
wezenlijken. Deze kommissies 
vormen de antenne waarlangs de 
behoeften van de Vlaamse inwo
ners kenbaar gemaakt worden. 
Als een inventaris van behoeften 
uitwijst dat er in bepaalde ge
meenten voor de Vlamingen nog 
heel wat ontbreekt kunnen deze 
kommissies een beroep doen op 
subsidiëring voor bepaalde initia
tieven. Voor alle tweetalige instel
lingen van de gemeenten hebben 
zij adviesrecht en -plicht, en voor 
de kommunautaire aspekten 
moet met zo'n advies rekening 
gehouden worden.» 
— Zal zo'n kommissie voor de 
Vlamingen ook nuttig werk kun

nen leveren in een gemeente als 
bijvoorbeeld Schaarbeek... ? 
— Vic Anciaux: «Als een ge
meentebestuur alle adviezen en 
formele bezwaren hardnekkig 
blijft negeren, dan kan men sank-
ties nemen tot en met de afzet
ting. 
»Geen enkele wet kan overtredin
gen uitschakelen; wel moeten 
sankties bepaald en gebruikt wor
den voor onwilligen.» 
— Over uw precieze bevoegdhe
den moeten we dus nog voor 
details afwachten wat de ministe
riële protokols zullen omschrij
ven. .. 
— Vic Anciaux: «Wat het so
ciaal beleid betreft heb ik reeds 
mijn vijf bevoegdheden opge
somd : tewerkstelling, onthaal, 
volksgezondheid, gezinsbeleid, 
huisvesting... Wat de kuituur be
treft heb ik de ruimste bevoegdhe
den ; alleen moet er nog een pro-
tokol ondertekend worden over 
de territoriale afbakening. Mijn op
tie is: de kulturele relaties tussen 
de Brusselse Vlamingen en deze 
van de randgemeenten te verzor
gen.» 
— Wat de kuituur betreft: som
migen vragen een aangepast kul
tureel centrum voor de Vlamin
gen in Brussel.. 
— Vic Anciaux: «Er bestaan in 
Brussel een aantal kulturele cen
tra. Ons beleid zal rekening hou
den met volgend probleem: door 
de kulturele centra worden 
slechts 20 t.h. van de Vlaamse 
inwoners bereikt. Door integratie 
van de welzijnszorg met de kul-
tuurwerking wil ik die andere 80 
t.h. van onze mensen bereiken. 
Wij zijn van oordeel dat bij jeen 
groot kultuurpaleis de drempel te 
hoog is voor veel Vlaamse men
sen in het Brusselse. 

ALARMBEL 

— Gaat de Brusselse politiek, 
met het omstreden <• inskriptie-
recht», de Vlamingen in de hoofd
stad op termijn niet politiek ver
smoren ? 
— Vic Anciaux: « Dat inskriptie-
recht ligt zwaar op mijn maag. Wij 
betalen de faktuur voor belangrij
ke eisen die we willen vervuld 

zien. Die faktuur is het omstreden 
inskriptierecht. Daardoor kunnen 
inwoners van een aantal deelge
meenten rond de hoofdstad naar 
Brussel komen kiezen voor het 
nationaal parlement. En sommi
gen beweren — maar dat moet ik 
nog bewezen zien — ook voor de 
gewestraad. 
"Voor de vertegenwoordiging 
van de Brusselse Vlamingen in 
het parlernent is het noodzakelijk 
dat de apiparentering uitgewerkt 
wordt tussen de Vlaamse lijsten 
in Brussel en deze van de kiesom
schrijvingen Halle-Vilvoorde en 
Leuven. Daardoor krijgen de 
Vlaamse Brusselaars een waar
borg voor een aantal zetels in het 
parlement. De verkiezing van de 
gewestraad-Brussel zou onzinnig 
zijn als men mensen van buiten 
het stadsgewest zou laten deelne
men aan de stemming. Ik zal al 
het mogelijke doen om dat te 
beletten. Komt het toch zover, 
dan is er het probleem van vol
doende Vlaamse verkozenen té 
hebben. 
"Maar, zelfs al zou het inskriptie
recht ons hier parten spelen, dan 
vormen de Vlaamse verkozenen 
in de Brusselse gewestraad een 
taalgroep, met bij de hand een 
alarmbel om naar te grijpen. Ik 
had het liever anders gezien, 
maar zelfs deze regeling stemt 
mij niet zo pessimistisch. 
»0p het kultureel vlak, en vooral 
langs de welzijnssektor, kunnen 
wij nu doordringen bij een groot 
giedeelte van de Brusselse bevol
king. Als men ons enige tijd gunt, 
dan ben ik er vast van overtuigd 
dat wij onze Vlaamse én vlaams
nationale posities in Brussel zul
len versterken.» 
— Inmiddels werd wel de pariteit 
in Brussel opgeheven. Met de 
belofte dat enkele Vlaamse sche
penen in de exekutieve nu een 
effektieve bevoegdheid zullen krij
gen. Veel Vlamingen zijn daar 
nog niet zo gerust in... 
— Vic Anciaux: «Wij hebben in 
de politieke strukturen van de 
Brusselse agglomeratie nooit de 
pariteit gehad! Zelfs al rekenen 
we de pseudo-Vlamingen mee... 
De verhouding was officieel 6 Vla
mingen (met drie frankofone vol
gelingen), tegen 7 franstaligen. 
"Het vetorecht waarin nu in het 

gemeenschapspakt voorzien 
werd, is veel beter voor ons dan 
een schijnpariteit. Dat Vlamingen 
weldra hun akkoord moeten betui
gen met belangrijke beslissingen 
in het Brussels uitvoerend kolle
ge, is zelfs een betere waarborg 
dan een volstrekte pariteit... 
»Wat de bevoegdheidsregeling 
betreft: indien er geen politiek 
akkoord kan worden bereikt, dan 
wordt er een wet voorzien die 
de keuze-om-beurten van uitvoe
rende bevoegdheden regelt, met 
garanties voor de Vlamingen.» 
— te er uiteindelijk een water
dichte waarborg dat de maatrege
len voor de gewestvorming — 
die bij wet kunnen genomen wor
den — vervallen als men er niet 
toe komt de grondwet te wijzigen 
in de zin van een tweeledig fede
ralisme ? 
— Vic Anciaux: « Een waterdich
te garantie bestaat in de politiek 
niet. Het valse spel is nooit uitge
sloten, maar er wordt evenmin 
door één partij alleen gespeeld. 
»De Vlamingen hebben er op dit 
ogenblik alle belang bij aan één 
zeel te trekken. Welnu, de politie
ke garantie voor de tweetrapsrea-
lizatie van het gemeenschaps
pakt is er. 
»Er is de moeilijkheid dat een 
grondwetsherziening op dit ogen
blik niet kan gerealizeerd worden. 
Daaraan heeft de Volksunie ze
ker geen enkele schuld I Het zijn 
de partijen van de vorige regering 
die dit verwaarloosd hebben.» 
— Ten slotte, is het staatssekre-
tariaat voor kuituur en voor socia
le zaken geen fopspeen voor de 
Brusselse Vlamingen ? 
— Vic Anciaux: «Men vreest 
vooral een nadelige invloed van 
de voogdij door de minister van 
Brusselse aangelegenheden, de 
heer Defosset. 
"Maar, deze minister kan even
min beslissingen nemen zonder 
mijn akkoord. In het Brussels 
ministerkomitee moet men im
mers kollegiaal beslissen: d.w.z. 
volkomen solidair. 
»Ofwel komt het tot een vol
slagen immobilisme — wat alle 
inwoners van Brussel dan treft — 
ofwel hebben de Brusselse Vla
mingen meer politieke armslag 
dan ooit tevoren.» 

(hugo de schuyteneer) 
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En bovendien 

...verleende de koning audiëntie aan 
de heer Fabian von Schlabrendorff, 
ererechter bij het Duitse konstitutio-
nele hof. 
...wijst kamerlid Luk Vansteenkiste 
er op dat het bestaan van veel inter-
kommunales kunstmatig wordt be
stendigd. En heeft hij de minister van 
openbare werken om gedetailleerde 
cijfers gevraagd over zitpenningen, 
kostenvergoedingen, voordelen in 
natura... 

...werd op het gemeentehuis van l.eo-
poldsburg een identiteitskaart afge
leverd, gedateerd op 32 mei 1977. 
...heeft de koning op het paleis te 
Brussel in plechtige audiëntie me
vrouw Anne Cox Chambres ontvan
gen, evenals de heren Ali Ahmed 
Sahlul en Aliphaz Amujal Odeka. 
...blijkt uit een jaarverslag dat de kin-
derkribben en peutertuinen over het 
algemeen slechts voor 58 Lh. bezet 
zijn. 
...hebben woordvoerders van de Ko
ning Boudewijnstichting gezegd dat 
er nooit aan gedacht werd een nieuw 
stadscentrum (Brug 150) nabij Tie
nen te bouwen. 
...zouden de ministers dus dossiers 
behandeld hebben die niet bestaan. 
...en beschikt de WIJ-redaktie dus 
over fotocopies die er geen zijn. 
...hebben de koning en de koningin 
op hun paleis een lunch aangeboden 
aan de excellenties van de nieuwe 
regering, die vergezeld waren van 
hun vrouw. 

...werden de voorlopige gewestra
den door de regering afgeschaft 
...kon men dezer dagen op onze auto
wegen de heer Seretse Khana, presi
dent van Botswana, zien rondtoeren 
begeleid door een escorte rijkswach
ters. 

.. j:ijn er in onze streken alsmaar min
der brouwerijen, en neemt het bier-
verbruik in nog groter mate toe. 
...hebben de uitbaters van het ca
sino in Middelkerke verkeerd gegokt: 
deze pretinstelling werd bankroet 
verklaard. 
...kopen rijkswacht en luchtmacht 
pantserwagens die ontworpen zijn in 
Ierland. 
...heeft president Brezjnev tijdens 
een vlucht van Moskou naar Parijs, 
bij het overvliegen van ons land, een 
boodschap naar onze koning gezon
den met de tekst: «Ik zend uwe 
majesteit mijn groet en ook mijn wen
sen voor vrede en vooruitgang van 
het Belgische volk.» 
...heeft de koning audiëntie verleend 
aan de heer Steven Dehoey. 
...is een ferme groep van het Brus
sels < milieu » voor de rechter ver
schenen. 

...lopen de bouwpromotoren niet wel
gezind rond: ze zijn niet te spreken 
over de gewestplannen. 
...is • Exploration du Monde > een 
nieuwe kultuurkamp aan het bebroe
den : frankofone manifestaties in de 
Brusselse randgemeenten. 
...is het in het Leuvens OCMW-zie-
kenhuis verboden affiches voor de 
IJzerbedevaart uit te hangen... om
dat de direktie herrie vreest van 
franstaligen die net hetzelfde willen 
doen. 

...is een Russisch vliegtuig met hon
derden dode vogels op Zaventem 
geland. Worden in Rusland niet al
leen de volkeren onwaardig behan
deld. 

...is een spoorwegbrug in Erembode-
gem reeds acht maanden lang een 
gevaar voor arbeiders en school
gaande kinderen. De brugleuning ge
raakt maar niet gemaakt 
...zijn de «zandboeren > na hun zand-
razzia's in De Moeren, nu ook opge
doken in Wulpen-Oostduinkerke. 

En bovendien 

6a^ 
Zo zag Jan in «Gazet van Antwerpen» het Staalkonflikt.. 

V E R M E Y L E N F O N D S 
EN E G M O N T P L A N 

Naarmate de t i jd verstri jkt be
gint men objektiever en zake
lijker te oordelen over het Ge
meenschapsakkoord dat In het 
Egmontpaleis tot stand kwam 
tussen de partijen, die sindsdien 
de nieuwe meerderheid In het 
parlement vormen. Zo verwerpt 
het Vermeylenfonds het Eg-
montakkoord niet Het VF stelt 
zelfs met voldoening vast dat 
het akkoord de bazls legt voor 
een tweeledig federalisme. Het 
akkoord zal zelf enkele punten 
uit het programma van het 
Vlaams Overlegcentrum verwe
zenlijken. Wel betreurt het VF 
een « aantal gevaarlijke toegevin
gen > maar acht de mogeli jkheid 
reëel dat de schade zal beperkt 
worden wanneer de Vlaamse 
krachten aan één zeel trekken. 
Wat hebben wij anders voorge
houden ? 

T IEN J A A R 
« N I E U W V L A A N D E R E N » 

We ontvingen het jongste num
mer van « Nieuw Vlaanderen » 
waarmee dit tweemaandelijks 
heelnederlands vormingsti jd
schrift meteen zijn tiende jaar
gang v ier t 
De opvolger van • De Vlaam-
sche Vlagge » en van « De Stu
dent» heeft het dus tot op he
den volgehoudn ondanks de ske-
cis van zeer velen. Zi j die er in 
geloofden — w.o. dan toch het 
huidige VU-kamerlid Wii ly Kuij-
pers en Walter Luyten, lid van 
de staf van het Dosfelinstituut 
— werden In hun geloof niet 
beschaamd, < Nieuw Vlaande
ren » houdt stand. 
Het nummer van mei-juni 1977 
bevat groeten en heilwensen 
van André Demedts, Clem De 
Ridder, mevr. Dosfel-Tysmans, 
Bart Vandermoere en Ward Her
mans. 
Verder kunt U in het blad bijdra
gen lezen van Yvo Peeters (Ne
derlandstalig onderwijs in Brus
se l ) ; S. Szondi (Spreek uw taal 
te Brussel) ; Paul de Belder 
(Geen luchthaven te Oostmal
le) ; Jozef De Troyer (Politiek en 
administratie) en de vaste rubrie
ken. Het slagveld van de Pene in 
het huidige Frans-Vlaanderen 
(1677) wordt eveneens in de ki j 
ker geplaatst De Vereniging van 
Redakteurs van het weekblad 
«WIJ » (ze trad toe tot het lus-
trumkomitee van « Nieuw Vlaan
deren ») wenst het jubilerende 
blad van harte proficiat namens 
haar eigen lezersfamilie. 

WIJ-VROUWEN 

Onder deze titel verscheen het 
eerste nummer van het drie
maandelijks t i jdschrift van de Fe
deratie van Vlaamse Vrouwen
groepen. Het initiatief wordt 
voorgesteld door Huguette De 
Bleecker, zeer aktlef in de femini-

t ische en Vlaams-nationale be
wegingen. Ze stelt besluitend 
vast dat de ekonomische krizis 
een rem heeft gezet op de vrou
webeweging, reden te meer om 
met vernieuwde moed (en nu 
ook met een eigen orgaan) ver
der te gaan. Van dezelfde in 
samenwerking met V. Garrels 
wordt gehandeld over «Werken 
Thuis : wat is het waard ? ». Hilda 
Uytterhoeven, zeker geen onbe
kende van onze lezers besluit 
deze eersteling met een bijdrage 
over de UNO-vrouwenkommls-

sie en de oprichting van een 
dokumentatiecentrum. 
Alle inlichtingen bij mevr. Hu
guette De Bleecker, Tolhuislaan 
15 te 9000 Gent 

N A A S T DE KWESTIE 

In verband met de reaktie van 
het CVP-parti jburo op de brief 
aan premier Tindemans van VU-
senator Coppieters, voorzitter 
van de Kultuurraad (brief waarin 
gepleit wordt voor biezondere 
bescherming van 't Nederlands-

Zichen-Zussen-Bolder. Lapscheure en Denderwindeka. Wie 
diep in het Vlaamse hinterland woont, weet niet hoe men zich 
te Brussel voelt en hoe men zich te Wemmei voelt en hoe 
men zich te Groot-Bijgaarden voelt 
Schaarbeek, Wezembeek-Oppem, Negenmanneken. Wie in 
het hart van Brussel woont of op de bloedende rand ervan, 
weet niet hoe sterk men zich voelt in het Vlaamse hinterland. 
Hoe sterk en hoe verbonden met Vlaams-Brabant 
... meneer, in een vlaag van verbittering en ontgoocheling heb 
ik u mijn VU-lidkaart toegestuurd. Ik heb sindsdien de tekst 
van het akkoord kunnen doornemen. En alhoewel ik niet trap
pel van geestdrift meen ik toch, dat we het samen moeten 
wagen. Gelieve me dan ook terug als lid van de VU te 
beschouwen en me mijn lidkaart terug te sturen... Gedateerd 
13 juni, poststempel Brugge. 
Het uiteindelijk oordeel over een tekst zoals die van het 
gemeenschapspakt is vaak een kwestie van temperament 
Wie per definitie oppozitioneel reageert — en dat hoeft hele
maal geen schande te zijn — zal weinig soelaas vinden in een 
regeerakkoord. Het uiteindelijk oordeel over een tekst zoals 
die van het gemeenschapspakt is vaak een geografisch gege
ven. Te Wemmei ziet men alleen maar nadelen. En te Lap
scheure de voordelen. 

Tussen Wemmei 
en Lapscheure 
De waarheid ligt halverwege tussen Wemmei en Lapscheure. 
De nadelen zijn er, onbetwistbaar: de doorn van de facilitei
ten in ons Vlaamse vlees, de plagerij van het inskriptierecht 
En er zijn de voordelen: een blauwdruk — eindelijk I — van 
de Vlaamse staat, de mogelijkheid en de macht en de struktu-
ren om het gezag van deze Vlaamse staat te vestigen ook te 
Wemmei, te Brussel en overal elders in Vlaams-Brabant 
De waarheid ligt halverwege. De waarheid is dat wij allemaal 
in gans het Vlaamse hinterland deelachtig zouden moeten 
zijn aan de Wemmelse vrees en het Brusselse wantrouwen. 
De waarheid is dat wij allemaal in gans Vlaams-Brabant deel
achtig zouden moeten zijn aan het zelfvertrouwe.i en het 
kompleksloze zekerheidsgevoel van het Vlaamse hinterland. 
Uit vrees en wantrouwen, gekoppeld aan zekerheidsgevoel 
en zelfvertrouwen, kan de kracht groeien die nodig is om de 
blauwdruk te maken tot gebouw. 
...en ergens wonen wij allemaal in Schaarbeek. Ergens wor
den die van ons te Schaarbeek gescholden en geplaagd 
omdat zij zijn zoals wij Ergens zou hun woede de onze moe
ten zijn. Maar omgekeerd zou onze zekerheid ook de hunne 
moeten worden. 
Precies dat is — voor ons allemaal — het gemeenschaps
pakt : voortaan horen we niet alleen bij mekaar, maar zijn wij 
te Brussel én te Lapscheure burgers van dezelfde staat 
Vlaanderen, geboren uit vrees én uit zekerheid. 

talig onderwijs te Brussel) kun
nen we slechts zeggen dat de 
VCP-parti j leiding geen zaken 
heeft met de werking van de lei
ding van de Nederlandse Kul
tuurraad. Voorzitter Coppieters 
weet best wat hij te doen en te 
laten heeft en organizeert zelf 
zijn werk. 
De vraag is n ie t of de VU in de 
opposit ie of in de meerderheid 
s taat de vraag is — en over 
het antwoord bestaat geen de 
minste tw i j f e l ! — of de VU-in de 
Vlaams-nationale str i jd staat ja 
dan neen. De VU levert deze 
str i jd en gebruikt daarvoor de 
middelen, die zij goed ach t 

EEN O N V E R Z O E N L I J K E 
G I N G 

De dood van Fernand Demany 
zal ongetwijfeld in Vlaanderen 
slechts bittere herinneringen op
roepen, want met hem ging een 
onverzoenli jke heen, een man 
die zowel anti-Vlaams als een 
repressionist van formaat was. 
Het ontbrak Demany zeker niet 
aan persoonli jke moed, maar 
zijn ongebreidelde incivieken-
haat heeft mede met de hulp van 
geli jkdenkenden jarenlang de 
sfeer in dit verscheurde land ver
pes t 
Het door hem opgerichte « Onaf-
hankeli jkheidsfront» was niet al
leen de motor van een heksen
jach t maar werd ook als middel 
ingezet om een kommunistische 
staatsgreep uit te voeren. De 
OF-benden trokken roepend 
«Demany au pouvoir» door de 
straten van Brussel. Pas dan vie
len de traditionele parti jen de 
schellen van de ogen en werd 
het grotendeels door de kommu-
nisten gemanipuleerde verzet 
ontwapend. Zo ontsnapte België 
op het nippertje aan een nieuw 
schrikbewind. Tot de paradok-
sen van dit leven behoort o.m. 
dat Demany een fi jngevoelig 
dichter was... met achterhaalde 
ideeën en reeds, t i jdens zijn 
leven geëvolueerd tot legende. 
In feite was Demany een verge
ten man wiens joernalistieke kar-
riëre eindigde in een kosteloos 
verspreid advertentieblad... 
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„Wij"-kleurenteevee 
naar Kessel-Lo 

«DE NIEUWE» en «WIJ» 

Op onze redaktletafel belandde 
een voorstel van hoofdredak-
teur Mark Grammens van het 
weekblad «De Nieuwe» om tus
sen beide bladen kopij te wis
selen over het Egmontpakt: dus 
een <WIJ »-bladzijde in «De 
Nieuwe» en omgekeerd. De 
« WIJ»-redaktie heeft beslist op 
dit aanbod niet in te gaan. 

Immers, de heer Grammens be
dacht zijn aanbod met een tijdsli
miet: hij wenste uiterlijk op 16 
juni een antwoord, terwijl zijn 
brief ons pas die dag bereikte, 
en de «WIJ »-redaktieraad pas 
vrijdag 17 juni kon vergaderen. 

Kollega Grammens stelde voor 
de artikels uit te wisselen op 
een overeengekomen plaats, op 
een avond om 20 uur. Hij schreef 
ons: « Wij zijn niet geïnteres
seerd in publilotie op een later 
tijdstip, en interpreteren een 
voorstel tot verdaging ipso fac
to als een afwijzing. 

ANTIEK 
uit de Antwerpse polder w.o. 
broodkasten, kabinet, sekre-
taires, kloostertafel, vitrine
kasten. Ook nneubelen uit Z.
Vlaanderen, Pikardië, Nor-
mandië en Bretagne. 
DE PRINS VAN ORANJE, 
Havenmarkt 4, Lillo (zat. en 
zon. nam. of na afspraak, tel. 
031/68.66.59). 

Een afwijzing zal in «De Nieu
we » van volgende week aan 
onze lezers worden meege
deeld.» 

Afgezien van het feit dat wij er 
niets voor voelen om dergelijk 
ultimatum positief te beantwoor
den is er ook nog dit: wij heb
ben bladzijdenlange en volledi
ge informatie verstrekt over het 
gemeenschapspakt. Ook deze 
week nog. Interpretaties van het 
politiek akkoord laten we nu aan 
anderen over. Wij kijken uit naar 
de realizatie ervan, in het najaar. 

TUSSEN KROKODIL EN 
HAAI 

Onder deze titel publiceerde het 
weekblad «PAN» een mini-por
tret van de toekomstige BSP-me-
devoorzitter Karel Van Miert. De
ze laatste is bevriend met Louis 
Tobback, die toevallig eveneens 
kandidaat was voor het presi
dentschap van de partij. Van 
Miert zweeg echter in alle talen 
over zijn kandidatuur, die vooral 
door Willy Claes werd gesteund, 
blijkbaar ook met het oog op de 
toekomst, zodat zijn vriend het 
nieuws van derden vernam, wat 
Tobback in een «franse koleire » 
deed schieten. Karel Van Miert 
evolueerde van schok-gauchist 
naar gematigde. Toen hij op een 
kongres heftig uitvoer tegen de 
« opportunist Simonet» paste de
ze het klassieke kalmeermiddel 
toe: hij benoemde Van Miert in 
zijn staf bij de EG, waar Simonet 
kommissaris was. Thans vragen 

velen in de BSP zich af, wie Van 
Miert trouw zal blijven: Claes 
die hem de voorzitterszetel na
laat of Simonet die hem op de 
weg zette. Maar, aldus «Pan», 
men kan hem vertrouwen 
schenken: hij zal best kunnen 
laveren tussen de krokodil en de 
haai... 

TERUG NAAR DE 
WERKELIJKHEID? 

Het ziet er naar uit, dat de rege
ring nog deze week op een kou
de douche zal vergast worden 
door staatssekretaris voor Be
groting Mark Eyskens. Er is spra
ke van eventjes 80 miljoen te
kort voor 1978 ! Volgens sommi
gen zou de regering binnen af
zienbare tijd zelfs moeilijkheden 
ondervinden om haar verplichte 
uitgaven (zoals bv. de automati
sche aanpassing van de wedden 
in de administratie) te dekken. 
Het blijft problematisch of de 
huidige regering zal durven 
doen wat de overgrote meerder
heid van haar voorgangers wel 
heeft beloofd maar nooit heeft 
gedaan : drastisch de overheids
uitgaven besnoeien, m.a.w. de te
ring naar de nering zetten. 

RMZ-UITBETALING 
VOLGENS INKOMEN? 

Momenteel onderzoeken ver
scheidene ministeries de stand 
van zaken in de (reeds vroeger 
geplande) sanering van de ziek
teverzekering. 
Een der belangrijkste hervormin

gen zou zijn, dat de terugbeta
lingen van geneeskundige zor
gen zou aangepast worden aan 
het inkomen van de verzekerde. 
Patiënten met een hoog inko
men zouden aldus minder terug
betaald worden. Of dat ook zal 
gelden voor de gepensioneer
den met een zeer hoog pensioen 
moeten we afwachten. Het wordt 
overigens tijd dat er orde op 
zaken gesteld wordt in de pen-
sioenensektor, waar de ongelijk
heid rondom schandalig mag ge-

Minister de Bruyne heeft een 
zeer goede keuze gedaan: hij 
stelde J. Van Wuytswinkel aan 
tot zijn kabinetssekretaris. Voor-
noennde is daarvoor de geknipte 
nnan onn diverse redenen. 

Als ambtenaar op het nninisterie 
van Buitenlandse Zaken kent hij 
goed de knelpunten verbonden 
aan onze relaties nnet het buiten
land, zowel in de diplomatenwe-
reld als in de Ontwikkelings
samenwerking. De reisroute naar 
Den Haag en naar de stad Luxem
burg legde hij af in elk seizoen en 
op elk uur van de dag. Sedert 
jaren volgde hij regelmatig de 
Benelux-konferenties. Als over
tuigd Vlaming weet hij waar onze 
achteruitstelling in de buitenland
se vertegenwoordiging wringt. 
Hogere promoties werden hem in 
de administratie niet toebedeeld, 
wel dikwijls ongevraagd beloofd, 
dit niettegenstaande zijn stipt
heid, zijn onverdroten werklust en 
ruime professionele kennis. Hij 
verkreeg enkel datgene waar hij 
door eksamens en door de admi
nistratieve voorschriften recht op 
had. Want als onafhankelijke Vla
ming moet men heel wat meer 
dan de anderen presteren om 
vooruit te komen. 

Van Wuytswinkel heeft ongetwij
feld voor ons volk de grootste ver
diensten ; eerst als hoofdbestuurs
lid en daarna als algemeen sekre-
taris van het Verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel 
(VVO). Zonder overdrijving mag 
men zeggen dat dit laatste onge
twijfeld een van de zwaarste en 
meest ondankbare posten is uit 
de Vlaamse Verenigingen. Ik durf 
met kennis van zaken spreken, 
want hij nam deze job van mij 
over. 
Gedurende meer dan 10 jaren 
oefende hij deze zware funktie 

noemd worden. Ook hier kan 
(althans in een nabije toekomst, 
wanneer men huiverig staat 
tegenover het verminderen van 
hoge pensioenen, nu) flink wat 
bespaard worden. Dé oplossing 
zou natuurlijk zijn één ziektever
zekering en verzekeringsorga
nisme en geen mozaïek zoals 
thans, die schromelijk veel geld 
slokt alleen al door de uitgebrei
de administratie, een gevolg 
juist van de heersende versnip
pering. 

met gezag uit Het was zeker 
geen lachertje de wekelijkse ver
gaderingen van het hoofdbestuur 
voor te bereiden, de briefwisse
ling en dokumenten tijdens de 
behandeling te volgen en verant
woordelijk te zijn voor de materië
le uitvoering. In die hoedanigheid 
heeft vriend Van Wuytswinkel 
blijk gegeven van een ontzaglijke 
organizatiezin en ruime dossier
kennis. Ik zou haast zeggen: het 
kan toch niet anders, want een 
goed ambtenaar slaapt met zijn 
dossier onder zijn hoofdkussen. 
Hij heeft bovendien zelf zoveel 
geschreven, nader uitgewerkt en 
aangevuld dat de grootste bulldo
zer uit de Vlaamse Beweging het 
niet kan vervoeren. 

Vele jaren hebben wij samen hon
derden vergaderingen bijge
woond. Ontelbare keren hebben 
wij dezelfde koord getrokken. Hij 
was een trouwe bondgenoot en 
verdedigde het Vlaams-radikale 
standpunt zonder grootspraak, 
maar met degelijkheid. 

Maar zoals reglement en traditie 
in het VVO het vereisen, hield hij 
zich nauwgezet aan de regel dat 
iemand met een leidinggevende 
funktie in het VVO, in partijpoli
tiek opzicht een zekere neutrali
teit bewaart. 

Vriend Van Wuytswinkel was ze
ker sedert lang de taalwetterij 
beu. Hij heeft nu de kans gezien 
om openlijk in de Vlaams-Nationa-
le Partij te strijden onder de vlag 
van het Vlaams radikalisme. 
Minister de Bruyne heeft een 
degelijk kabinetssekretaris geko
zen. 
Onze vriend Van Wuytswinkel 
nam een nieuwe loopbaan bij de 
start naar Zelfbestuur voor Vlaan
deren. 

Jozef De Troyer 

15 
000.000 

nationale loterij 

J. Van Wuytswinkel 
kabinetssekretaris 
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AARSCHOTS DIREKTEUR 
„Ik doe in mijn bedrijf wat ffr wil" 

Vandaag, donderdag, kan automecanicien Karel Dirckx uit 
Aarschot opnieuw aan het werk bij de wasserij Euroblan in de 
Gasthuisstraat. Indien hij dat zelf wil. In het begin van de 
maand dreef direkteur Gust Wouters hem uit het bedrijf 
«wegens zwaarwichtige redenen». Deze taalarrogantie van 
de Euroblan-direktie haalde grote krantekoppen. Een arbeider 
zonder pardon op straat zetten omdat hij in Aarschot niet 
duldt dat men het personeel Franse teksten under ogen 
duwt... 

Dit taalkonflikt legde evenwel vooral een grote sociale malai
se b loot Vlaamse arbeiders worden vandaag nog veel minder 
betaald voor hetzelfde werk dan franstalige werknemers, die 
bovendien ook nog premies opstrijken... 
En een direkteur verkondigt zonder schroom dat het bedrijf 
«van hem is» en dat hij er mag doen wat hij wil. . . 

De eerste berichten over het ont
slag van Karel Dirckx, die In het 
bedrijf reeds 16 jaar werkte, wek
ten verbazing. Is het wel te gelo
ven dat een direktie in Aarschot 
een arbeider ontslaat, omdat de
ze protesteert tegen overtredin
gen van de taalwetten...? Deze 
wasserij, waar ongeveer 150 ar
beiders en arbeidsters werken, 
was eertijds een eenmansbedrijf. 
Het werd in 1963 opgeslorpt door 
Euroblan, dat sinds een tweetal 
jaren zelf tot een Amerikaanse 
groep is gaan behoren. De socia
le verhoudingen zijn er met de 
jaren niet op verbeterd. Getuige 
daarvan onder meer het feit dat 
op vijf jaar tijd niet minder dan 84 
chauffeurs zich in de vestiging te 
Aarschot aanboden, en vooral 
vlug opnieuw elders werk zoch
ten. 
Direktieven voor het bedrijfsbe
leid worden vanuit Brussel ver
strekt. Bij de top van de direktie 
treft men franstaligen aan, zoals 
algemeen direkteur Flamme, die 
geen Nederlands kent en het ook 
niet wil leren. 
De direktie in Aarschot heeft 
maar één bekommernis: een 
goed zakencijfer halen. 
Een man als Karel Dirckx moest 
er vroeg of laat onvermijdelijk 
tegen de lamp lopen. Hij stond er 
op dat men hem en zijn kollega's 
in zijn taal en op een rechtvaardi
ge wijze zou behandelen. 
Het bracht hem meer dan eens in 
de direktiekamer voor een weinig 
vriendelijk onderhoud met direk
teur Gust Wouters. 
Op 5 juni gebeurde het onvermij
delijke. Karel Dirckx doorstreepte 
een franstalige mededeling over 
de laattijdige uitbetaling van het 
vakantiegeld. «Het is hier een 
Vlaams bedrijf, hier werken geen 
vreemdelingen, en dus is er geen 
enkele reden om Franse teksten 
aan te plakken», zo dacht hij. 
Daarop hing de direktie een 

nieuw bericht uit waarop te lezen 
stond dat het beschadigen van 
personeelsberichten een zwaar
wichtige reden is om weggezon
den te worden uit het bedrijf. 
Karel Dirckx liet zich niet intimide
ren, en schreef voluit zijn naam 
onder dat tweede direktiebericht. 
Hij werd prompt bij de direkteur 
ontboden, kreeg een ontslagbrief 
onder de neus geduwd (die hij 
weigerde te ondertekenen), en hij 
mocht de garage waar hij zestien 
jaar lang toegewijd gewerkt 
had niet meer binnen. «Niet ak
koord met Franse teksten? De 
straat op !» 

O P S L O R P I N G 

De vakbonden reageerden aan
vankelijk niet, Karel Dirckx was 
immers niet-gesindikeerd. Hij 
kreeg wel de steun van het Alge
meen Verbond van Vlaamse Sin-
dikaten, dat aankondigde klacht 
te zullen indienen bij de arbeids
rechtbank. 
Een twintigtal kollega's van 
Dirckx ondertekenden een solida-
riteitsbetoog : « wij eisen met klem 
de onmiddellijke toepassing van 
de taalwet van 1963, waarin uit
drukkelijk vermeld staat dat alle 
personeelsmededelingen in dit 
landsgedeelte eentalig in het Ne
derlands dienen gesteld te wor
den. Daarenboven eisen wij het 
herstel in funktie van onze on
rechtmatig ontslagen kollega, zo
niet zien wij ons verplicht de werk
zaamheden neer te leggen •>. 
De direktie werd zenuwachtig om 
zoveel durf vanwege deze ar
beiders. 
Direkteur Wouters afficheerde 
een dreigbrief, waarin zelfs de slui
ting van het bedrijf ter sprake 
kwam. 
«Indien bepaalde agitators in ons 
bedrijf en er buiten, de broodwin
ning van u en de werkgelegen
heid in ons bedrijf over het alge

meen in gevaar brengen, dan wil 
ik deze personen voor hun verant
woordelijkheid plaatsen. Indien on
ze chauffeurs niet rijden, komt er 
geen linnen binnen, dus ook geen 
werk voor u. Gevolg: mistevre-
den klanten, verdwijning van de
ze klanten, verdwijning ook van 
de werkgelegenheid om niet te 
spreken van de mogelijkheid van 
opslorping van het werk door de 
andere fabrieken van Euroblan. 
Heel deze zaak is gebazeerd op 
politiek, waarmee wij niets te 
maken hebben en niet kunnen 
aanvaarden dat men onze werk
gelegenheid op het spel zet, ge
zien het niet gaat om een sociale 
aangelegenheid. Getekend; uw di
rekteur. Wouters G. Gedateerd: 
13 juni». 

N E G E N T I E N D E E E U W S 

Inmiddels hadden volksvertegen
woordigers Willy Kuijpers en se
nator Rob Vandezande kontakt 
opgenomen met de direktie. Aan 
Willy Kuijpers werd vlakaf ge
zegd dat men er niet aan denkt 
de ontslagene opnieuw in dienst 
te nemen, en dat Euroblan de 
bedrijfspoorten wel eens zou kun
nen sluiten... 

De ene afdreiging volgde dus de 
andere op. 

Het leek er zelfs op alsof turo-
blan op het Amerikaans hoofd
kwartier reeds eerder de sluiting 
van het bedrijf gepland had, en 
nu een alibi had gevonden om de 
afdankingen te verklaren. 

Volksvertegenwoordiger Kuij
pers wees het kabinet van 
Vlaamse streekekonomie op de 
ernst van het konflikt, en hij vroeg 
een tussenkomst van de staatsse-
kretaris. Wat gebeurde, met de 
gekende rezultaten: de direktie 
van Euroblan heeft er zich vorige 
maandag toe verbonden voort
aan de wet op het taalgebruik in 
bedrijfsleven toe te passen. Er 
werd beloofd dat de menselijke 
betrekkingen tussen werkgevers 
en werknemers zullen verbeterd 
worden, dat lonen en premies zul
len opgetrokken worden tot het 
niveau van de andere wasserijfi
lialen, en dat de tewerkstelling in 
de Aarschotse vestiging zal be
houden en zo mogelijk nog verbe
terd zal worden. 

En ook nog: de ontslagen ar
beider wordt opnieuw vanaf 23 
juni in dienst genomen. Een toege
ving over de hele lijn dus! 

Volksvertegenwoordiger Willy 
Kuijpers handhaaft inmiddels zijn 
dringende mondelinge vraag aan 
de minister van arbeid en tewerk
stelling, en aan de staatssekreta-
ris voor streekekonomie. 

De heer Kuijpers vraagt welke 
overheidsbestellingen Euroblan 
toegewezen kreeg, en welke inter
pretatie de minister geeft aan de 
wetsovertredingen van de Aar
schotse bedrjjfsdirekteur. 

Het wachten is nu op een wijzi-' 
ging in de negentiende-eeuwse 
patronale bedrijfsleiding, die de ar
beiders als ^onmondige werk
krachten behandelde. Euroblan 
heeft nog niet zo lang geleden 
« het kontrakt van de eeuw » in de 
wacht gesleept, door de Belgi
sche spoorwegen als trouwe 
klant in te palmen. Dit bedrijf wil 
wel graag overheidsbestellingen 
noteren, maar voor het overige 
treedt men de verplichtingen ten 
aanzien van de gemeenschap 
(taalwetten) en van de werkne
mers (gelijk loon, menselijke ar
beidsverhoudingen) met de voe
ten. 

Het incident-Dirckx was een test-
geval voor de vat die de overheid 
heeft op de bedrijfswereld. (HDS) 

Gelijk loon voor 
gelijkaardig werk 
(pdb) Wij moeten ons loon 
matigen. Dat zijn wij moe 
gehoord. Zolang mensen 
voor hun loon van anderen 
afhankelijk geweest zijn, heb
ben zij steeds ditzelfde moe
ten horen. In alle tijden, bij 
alle volkeren, steeds weer 
moest wie loon kreeg matig 
zijn. Dit althans zegden zij 
die de macht hadden dit te 
zeggen. Maar zelf waren zij 
nooit matig. Daarom zijn wij 
deze leugen moe. Nu men 
toch zegt dat wij eigen 
staatsrechterlijke strukturen 
krijgen voor onze Vlaamse 
gemeenschap, willen wij be
wust en hardnekkig voor al
len gelijk loon voor gelijkaar
dig werk. 

Deze bitse reaktie, die in 
haar beknoptheid de werke
lijkheid te eenvoudig weer
geeft, is ontsproten aan de 
neerslag van een studie 
van de Kredietbank in haar 
Weekberichten. Daarin geeft 
de KB de belangrijkste oor
zaken van de huidige hoge 
strukturele werkloosheid in 
ons land. (De strukturele 
werkloosheid is die welke 
voortvloeit uit de samenstel
ling van ons ekonomisch be
stel). 
De oorzaken die de KB ont
dekt heeft zijn de volgende. 
De beroepsbevolking neemt 
snel toe. Er wordt de jongste 
jaren steeds meer geïnves
teerd in machines omdat het 
kapitaal goedkoper is dan de 
arbeid. En de school is niet 
aangepast aan het bedrijfsle
ven. Bijkomende opmer
kingen zijn dat arbeiders en 
bedienden niet beneden hun 
scholingsniveau willen wer
ken, dat ploegenarbeid en 

onregelmatige arbeidsuren 
afgewezen worden. Er gaan 
ook steeds meer vrouwen 
werken en zij blijven steeds 
langer werken. De prijs voor 
de arbeid ligt te hoog. 
De KB besluit wel met een 
waarschuwing voor een sim
plistische benadering van 
het probleem, maar voegt er 
toch zelf aan toe dat de inko-
mensmatiging onder de aktie-
ven een direkte en solidaire 
weg IS naar de oplossing 
van het probleem van de 
werkloosheid. 
Dergelijke waarschuwingen 
staven ons echter in onze 
simpelheid van geest. Im
mers, als de vos de passie 
preekt, boerke wacht uw 
ganzen. Wanneer zullen de 
machtigen aannemen dat in 
wezen ieder mens gelijk
waardig is ? En dat iedereen 
die gelijkwaardige inspannin
gen levert voor de gemeen
schap een gelijk loon waard 
is ? Recht heeft op een gelijk
waardig leven? 
Nooit? Omdat wie macht 
heeft deze steeds kan mis
bruiken in zijn eigen voor
deel, en bijgevolg in het na
deel van anderen? Tenzij? 
Omdat wij toch maar simpel 
zijn, zullen wij eenvoudig blij
ven. Werkvoorwaarden, 
werkomstandigheden, werk-
voldoening, gezinsgrootte 
onderwijs, vrouwenarbeid 
gastarbeid en vul maar aan, 
het zijn allemaal zaken uit 
ons dagelijks werk, uit ons 
dagelijks leven. En dat leven 
zouden wij in onze eenvoud 
toch graag zelf mee bepalen. 
Welke bedrijfsdirekteur 
staat zonder vooruitzicht op 
leen beter werk in de nacht

ploeg, of aan de band ? Wel
ke echtgenote van een hoog
leraar in de ekonomie bv. 
stikt voor haar dagelijks 
brood in een naai-atelier ? 
Waarheden die te simpel zijn 
om mee in de rekening te 
brengen ? 
Laat ons allen eens begin
nen eerlijk te zijn en te erken
nen dat wil allen gelijkwaar
dig zijn. En dat gelijkwaar
dig werk gelijk beloond 
moet worden. 
Denk maar aan de zonen, 
dochters en vrouwen van 
kleine zelfstandigen, am
bachtslieden en boeren. Aan 
de vrouwen die hun eigen 
huishouding verzorgen, volle
dig zelf voor hun kinderen 
zorgen. Aan gezinnen die 
voor gehandicapten, zieken 
en zorgbehoevende ouder
lingen instaan. Aan de mijn-, 
straat- en dokwerkers. Aan 
de gastarbeiders. Hier en el
ders. Noem maar op. 
Zij hebben allen recht op 
een gelijk loon voor hun 
werk. Alleen werk dat meer 
lichamelijke of geestelijke in
spanningen vergt, kan enig 
verschil in beloning verant
woorden. 
Met ekonomisch onderzoek 
en wetenschap alleen zullen 
wij dit niet bereiken. Dat een 
mens leeft om te werken of 
werkt om te leven is een 
westerse misvatting die door 
de belanghebbenden ver
spreid is. Een mens leeft om 
zichzelf te zijn in een ge
meenschap. Zijn werk en 
zijn loon zijn slechts het ver
trekpunt dat de nodige mate
riële omstandigheden ver
schaft om menswaardig te 
kunnen leven. 
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Landsverdediging: 
Malaise, tegenstrijdigheden, enz... 
VU-kamerlid Mattheyssens mag 
gerust beschouwd worden als dé 
specialist van de partij inzake 
landsverdediging. Onze Antwerp
se volksvertegenwoordiger laat 
zich dan ook nooit met een kluitje 
in het riet sturen door minister 
Vanden Boeynants, die nu al ja
renlang Mattheyssens' tegen
strever IS Dat is nu nog het geval, 
want hoewel de V U deel uit
maakt van de regeringsmeerder
heid, blijft de h. Mattheyssens per
tinente vragen stellen. Zo vroeg 
hij tijdens het jongste debat over 
de begroting van Landsverdedi
ging 1977 nogmaals uitleg over 
het verschijnsel dat er meer frans-
talige dienstplichtigen voor de 
dienst afgekeurd worden dan ne-
derlandstalige. (Intussen bleek uit 
een wetenschappelijk onderzoek, 
dat de Vlamingen gezonder zijn 
dan de Walen...) Hij vroeg ook 
naar de reden van het handha
ven van 51 gemengde eenheden 
naast 51 eentalige korpsen. 
Bovendien wordt elders in het ver
slag over het taalgebruik bij het 
leger slechts melding van 14 een
talige eenheden gemaakt! Kamer
lid Mattheyssens wenste ook te 
weten, hoe het nu precies staat 
met de kompensaties voor de 
F16, waaarvan het leeuweaan
deel naar Wallonië gaat. Hij han
delde verder over de malaise bij 
de onderofficieren en over de 
omstreden nota van generaal 
Crekillie over de afschaffing van 
Vlaantse eenheden. 

Wat het algemeen militair beleid 
tjetreft was de intorpellant van 
mening dat de frontlijn gevaarlijk 
dicht bij ons land komt te liggen. 
De minister had het in dit verband 
over de evolutie van ons leger 
naar een soort partisanenleger, 
een uitdrukking die de h. Mat
theyssens gevaarlijk voorkomt 
waarom hij dan ook de minister 

ve. ...Ov-h,., dcze woorden in te trek
ken. 
In verband met de NATO bepleit
te spreker voorzichtigheid. Aan 
de krankzinnige bewapenings
wedloop (kost: 12 biljoen per 
jaar!) moet een einde komen, de 
enige macht die zou mogen over
blijven is de UNO. Daarom moet 
België bijdragen tot de gelijktijdi
ge ontwapening via de UNO en 
niet door bilaterale verdragen 
met de Warschau-paktlanden. 
Tijdens het antwoord van de mi
nister ontspon zich een vinnige 
maar hoffelijke dialoog tussen de 
minister en de h. Mattheyssens, 
die vooral waarborgen eiste in 
verband met het taalevenwicht in 
het leger. Hierop nodigde de mi

nister de h. Mattheyssens op 
landsverdediging uit, om samen 
het geheel van het vraagstuk te 
onderzoeken op welk verzoek de 
h. Mattheyssens inging. 
VU-kamerlid Emiel Van Steenkis-
te (Oostende) heeft als gewezen 
politie-officier uiteraard meer dan 
gewone belangstelling voor poli
tie en rijkswacht. Deze laatste 
hangt o.m. van Landsverdediging 
af, zodat ons kamerlid passend 
kon ingrijpen in het debat. Hij 
bepleitte een zo modern mogelij
ke uitrusting van de rijkswacht, 
vooral met het oog op de strijd 
tegen het internationale en o.m. in 
ons land reeds weelderig tieren
de banditisme. De malaise is 
groot ook wegens een verouderd 

<UITDE 
(WETSTRAAT 

De regering is dus gevormd, na moeilijke en verrassende 
onderhandelingen en zeker met met onverdeeld entoe-
siasme, ook niet bij de VU. De overgang van oppositie 
naar meerderheid en omgekeerd is steeds een moeilijke 
opdracht De huidige reakties van de PVV bewijzen dat 
maar al te zeer De vroegere 'Pest voor Vlaanderen» 
schijnt nu de - Flamingantitis-koorts » te hebben. Een nade
re diagnose bewijst echter dat het hier slechts om een 
ingebeeld werkongeval gaat, vermits er nog duidelijke 
symptomen van « franskiljonitis •> aanwezig zijn bij de aan 
lager wal geraakte patient 
Hoe dan ook, uit de debatten van de laatste weken binnen 
en buiten het parlement is gebleken dat het gevaar van 
deze regering en dus voor het zgn gemeenschapspakt 
niet van de oppositie maar van de meerderheidspartijen 
zelf zal komen Wij hoeven met meer te herinneren aan de 
prostitutiepolitiek van de PSQ hoewel het antwoord van 
eerste-minister Tindemans in dat verband er wel scheen 
op te wijzen dat hij voor de beëdiging van de nieuwe rege
ringsleden op de hoogte was van de moeilijkheden binnen 
de PSC maar het toch niet nodig oordeelde hierop in te 
gaan. Hoopte hij de PSC voor een voldongen feit te stel
len en hen aldus te dwingen toch naar het paleis te 
komen '^ Intussen hebben Pierson, de Brusselse ESP-er, 
en FDF-Lagasse toch reeds laten verstaan dat ook zij vin
den dat Brussel maar best 25 gemeenten kan tellen ' Zijn 
de zgn. inschnjvingsrechten voor hen een volgend doel
wit ' Het IS zeker absoluut noodzakelijk dat de betrokken 
gemeenten, zoals Zaventem, Dilbeek, Grimbergen een 
radikale grond- en bouwpolitiek op touw zetten om inwij-
king en grondspekulatie te kontroleren via grondregieen 
en bodeminventarissen. 
Een ander gevaar vormt het feit dat eerste-minister Tinde
mans deze regering niet gewild heeft, maar ze opgedron
gen heeft gekregen door Wilfried Martens. Dat heeft 

zeker de verstandhouding tussen beide CVP-ers met 
bevorderd, maar kan Tindemans de gelegenheid bieden 
het « bewijs » te leveren dat deze koalitie met kan werken 
Misschien voelt hij ook aan dat Martens eraan denkt ande
re CVP-figuren naar voren te schuiven ' Maar er zitten 
verscheidene «staatslui» te wachten om de wachtaflos
sing over te nemen 
In de Kultuurraad hield Maurits Coppieters zijn eerste toe
spraak als voorzitter en zoals gewoonlijk deed hij dat met 
brio Enkele PVV-ers — van die Vlaamse, weet u wel — 
vonden het met nodig te applaudisseren, evenmin trou
wens als ene Lode Claes die wel cavalier seulzal blijven ' 
In de Franse Kultuurraad werd Ridder (!) De Stexhe, een 
verstokt unitarist, voorzitter Bij de PSC werd hij op het 
nippertje tot kandidaat verkozen boven ex-RTB-er Frede
ric Frangois Bij de PSC verwacht men opnieuw de verkie
zing van Nothomb tot partijvoorzitter, en dat belooft weer 
herrie, vooral nu hij zelfs de langverwachte ministerporte
feuille voor zijn neus zag wegglippen. Naar verluidt had 
minister Michel hem zijn portefeuille beloofd, maar het 
verwachte telefoontje bleef uit.. Bovendien is eerste-mi
nister Tindemans nog steeds wrokkig op Nothomb die 
drie Europese kiesdistrikten in Belgié wenst, waar Tinde
mans zijn populanteit in gans het land wil laten meten. No
thomb was trouwens afwezig tijdens het grootste deel van 
Tindemans' speech vooral waar het ging over de bokke-
sprongen van de PSC bij de eedaflegging. 
Tot slot moeten wij nog even een woordje wijden aan 
degenen die met meer in het parlement verschenen zijn 
na de vorige verkiezingen, en die enorm hebben bijgedra
gen aan de parlementaire werkzaamheden. Wij denken 
vooral aan Jef Olaerts, de sympatieke Limburger, mevr 
De Kegel, de vurige Daensiste, Maurits van Haegendoren 
de stille, minutieuze werker en onze schaduwminister van 
onderwijs Jaak Vandemeulebroucke 

tuchtreglement en wegens de on
dermijning van de tuchtraad (met 
wiens advies vaak geen rekening 
wordt gehouden). De hiërarchie 
in de RW moet geharmoniseerd 
worden Ten slotte handelde hij 
over de taaiverhoudingen in het 
korps, die nog niet helemaal kor-
rekt zijn. In zijn antwoord poogde 

de minister sommige verwijten 
af te zwakken en beloofde hij ver
der overleg inzake het vakbonds
statuut van de RW. Voor perso
neelsproblemen worden trapsge
wijze oplossingen nagestreefd. 
Het beleid ter zake zal in elk 
geval met de nodige behoed
zaamheid gevoerd worden. (RC) 

Wat met naweeën 
repressie ? 

Bij de (blitz-) bespreking in de 
senaat van de begroting van Jus
titie vroeg VU-senator Vandezan-
de, of er nu een einde zou 
gemaakt worden aan de diskrimi-
natie van de rechtbank van eer
ste aanleg te Leuven meer be
paald de aanpassing volgens de 
bevolking van het aantal magistra
ten. 

Hij drong ook aan op een spoe
dig begin met de opruiming van 
de sociale gevolgen van de 
repressie, zoals beloofd door de 
regering. Het gaat toch bvb. niet 
op dat de kinderen van een over
leden inciviek, die zelf van zijn 
niet-incivieke ouders een be
paald voorschot oorlogsschade 
had geërfd, dit bedrag moeten 
terugbetalen ! Moe zit het met de 
vervallen verklaring van de Bel
gisch nationali teit? Wanneer 
wordt de kwestie geregeld van 
door gedetineerden gepresteer
de arbeid buiten de muren (van 
de gevangenis of het interne

ringskamp). Wanneer men geen 
spoor terugvindt van de RMZ-

stortingen, noch bij Justit ie noch 
bij Sociale Voorzorg, zou het 
dan niet volstaan dat het bewijs 
wordt geleverd door getuigenis
sen ? 

Op deze vragen werd door de 
kersverse minister van Justitie, 
de h. Van Elslande niet geant
woord. Wat een slecht begin is ! 

Sabena-deficit en 
-taaikader 

VU-senator Bob Maes stelde 
met genoegen vast, tijdens het 
debat over de begroting van Ver
keerswezen 1977, dat de resulta
ten van de Sabena voor 1976 
stukken beter zijn dan in 1975. Er 
moet niettemin nog veel verande
ren in de Sabena. De KLM die 
eveneens in de rode cijfers heeft 
gezeten boekte in 1976 een winst 
van 1 miljard fr.! Senator Maes 
achtte niettemin een fusie met 
KLM en Luxair weinig waarschijn
lijk. De oplossing voor Sabena 
ziet hij vooral in een grondige wij
ziging van de top-diensten. Wat 
de taaiverhoudingen in dé lucht
vaartmaatschappij betreft was 
de senator van mening dat er, nu 
de Vaste Taaikommissie een ad
vies ter zake uitbracht, van de toe
passing van de taalwet werk kan 
gemaakt worden. Na zijn beklag 
te hebben gemaakt over de be-
voordeliging van sommige wegge
bruikers in de Dienst voor het 
Wegverkeer drong senator Maes 
aan op andere inlichtingen no
pens het krediet van 6 miljard 275 
miljoen als toelagen aan maat
schappijen voor stedelijk gemeen
schappelijk vervoer. 

In zijn antwoord zei minister Cha-
bert dat het taaiadvies aan de 
Sabena werd overgemaakt met 
het verzoek, voorstellen in te die
nen ten einde het advies te kun
nen uitvoeren. Wat de beleidsop
ties betreft, zoals door senator 
Maes voorgesteld zei de minister 
hierover eerst met zijn kollega's 
te moeten spreken. 
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Sommige kranten hebben zich 
verbaasd over de royale ont
vangst van Breznjev, die hem bij 
zijn aankomst te Parijs voor een 
officieel bezoek aan Frankrijk te 
beurt viel. De verklaring is noch
tans eenvoudig : het is de eerste 
officiële reis van Breznjev sinds 
hij tot president van de Sovjet
unie verkozen werd. Bij officiële 
reizen en ontvangsten kwam al- ' 
gemeen partijsekretaris Brezn
jev volgens de protokolaire ge-
plogenheden slechts in derde or
de aan de beurt. Eerste in de pro
tokolaire rangorde is het staats
hoofd, dan de eerste minister en 
pas dan de partijleider. 

Deze volgorde zal wel met de eni
ge reden zijn waarom Breznjev 
zijn voorganger Podgorny aan de 
dijk zette en zelf het ambt van 
staatshoofd in de wacht sleepte 
Sinds Stalin heeft in de SU nie
mand nog zoveel macht in één 
oersoon verenigd als Leonid 
Brezjnev, eens «poulain» van 
Nikita Kroestsjev, die Brezjnev 
met aarzelde aan de dijk te zetten 
toen hij zijn uur geslagen achtte 

Sindsdien heeft Breznjev — zeer 
behoedzaam en geduldig — zijn 
greep naar de absolute macht 
gedaan, het voorbeeld indachtig 
van Stalin en Kroestsjev, dat nl in 
de SU de belangnjkste machtspo
sitie met in de regenng te vinden 
is doch in de partij, en dan met bij 
de voorzitter doch wel bij de 
sekretans-generaal. In het Wes
ters patroon is het precies anders
om. 

Hoe dan ook, deze week was de 
alleenheerser op bezoek bij zijn 
Franse kollega, die lang met zo 
vast in het zadel zit als zijn Russi
sche gast Giscard d'Estaing 
heeft immers in groeiende mate 
af te rekenen met een oppositie 
in de eigen meerderheid De gaul
listen — lees sekretans-generaal 
Chirac — maken steeds luider 
aanspraak op de staatsleiding 
maar dan onder een gaullist en 
met onder een centrum-figuur De 
Franse regering moest de vertrou
wenskwestie stellen om het wets
ontwerp betreffende de Europe
se verkiezingen door de Assem
blee te krijgen De hOop van de 
rechterzijde op een scheunng bij 
de socialisten is met in vervulling 
gegaan Mittehrand blijft dus de 
challenger in de kamp om het Ely-
sée, hoewel ietwat verzwakt door 
groeiende oppositie op de linker
vleugel 

Breznjev weet uiteraard heel 
goed, hoe zwak Giscards positie 
IS geworden. Dit zal hem met belet
ten, de Franse leiding m haar nei
ging om « cavalier seul» te spelen 

te stijven Alle of toch zeer vele 
Franse regenngen hebben altijd 
met de gedachte aan een soort 
as Panjs-Moskou gespeeld En de 
Russen zijn nooit afwijzend tegen
over deze flirt geweest, ook al is 
Frankrijk al lang geen wereldmo-
gendheid Maar alle middelen zijn 
welkom bij de rode tsaar, die 
Franknjk kan vervreemden én 
van de NATO én van de EG, bei
de een doorn in de ogen van de 
Kremlinbazen Bij wijze van (er
gens toch mankgaande) vergelij
king speelt Frankrijk in het Wes
ten zowat de rol van Zuid-Slavie 
in het oostelijk blok. 

Breznjev kijkt Intussen met één 
oog naar Belgrado waar vorige 
week een konferentie begon 
over de «toepassing van de 
akkoorden van Helsinki betref
fende de rechten van de mens ». 
Het gaat eigenlijk om een voor
bereidende faze. Of Giscard zijn 
Russische gast ook met nadruk 
heeft gewezen op de groeiende 
malaise in het Westen, gevolg 
van de hardnekkige geruchten 
over de snel toenemende militai
re macht van de SU, kunnen we 
slechts gissen, al moet dat in de 
gegeven omstandigheden (o.a. 
met een steeds verdeelder 
Frankrijk) niet van zoveel belang 
geacht worden. Problemen voor lan Smith.. 

Beweren dat van Duits-Belgie 
opvallend weinig sprake ge
weest is tijdens het formatiebe
raad, in de regeringsverklaring 
en de daaropvolgende parle
mentaire besprekingen, ware 
onjuist Over Duits België is 
nooit veel te doen geweest 
Hoe minder hoe beter, voor de 
Walen, want hoe vaster ze het 
aan Luik kunnen doen vast
groeien. En de Vlamingen heb
ben blijkbaar zozeer de handen 
vol om zich tegen Walen en ver-
waalsten te weren, dat ze nog 
weinig energie en aandacht 
kunnen besteden aan de derde 
volksgroep die België bevolkt. 
Toch ware het niet denkbeeldig 
dat op zo een «historisch • 
ogenblik, in een overeenkomst 
tussen de volksgemeenschap
pen die de grondslag van een 
nieuw België moet leggen, de 
nodige aandacht zou gegaan 
zijn naar de plaats die de Duit
se gemeenschap zal hebben in 
een België dat op weg schijnt 
te zijn naar federalisme. 
De grote vraag in dit verband 
luidt: blijft Duits-Belgie (en 
hier wordt vooral bedoeld het 
gebied dat na de eerste wereld
oorlog als buit aan België toe
viel), na het einde van de een
heidsstaat bij België of komt 
het bij de Waalse gemeen
schap? 

Blijft het bij België, dan moet 
het op zijn beurt een eigen sta
tuut krijgen, onder toezicht van 
de Waalse en de Vlaamse ge
meenschap Dit houdt voor de 
kleine Duitse gemeenschap de 
enige mogelijke waarborg m. 
Wordt het bij de Waalse ge
meenschap en bij het Waalse 

Duitse Belgen over 't hoofd 
gezien of al ingeblikt ? 

tussen 
volkeren 

staten Q 

gewest ook in rechte ingelijfd 
— want in feite is het dit altijd 
geweest — dan wordt het daar
aan meteen overgeleverd. Dan 
zal het, in geval van nood, op 
geen Vlaamse bescherming of 
tegengewicht (meer) kunnen 
steunen 

De keuze die in de komende 
jaren of zelfs maanden moet 
vallen, zal op lange termijn 
beslissen over leven of dood 
van de Duitse volksgroep in 
België. 

V e r w a a r l o o s d 
Welnu, er werd tijdens het Eg-
montberaad en tijdens al de 
daarna volgende besprekingen 
aan die Duitse gemeenschap 
zeer weinig aandacht geschon
ken 

Dit betekent alvast dat men er 
geen specifiek statuut voor be
dacht heeft, m a w dat de Walen 
kunnen hopen, geholpen door 
de onverschilligheid van de Vla
mingen, het Duitse gebied ter-
sluiks binnen te rijven Ziehier 
wat de regenngsverklaring op 
dit punt inhoudt 

De Raad van de Duitse Kuituur-
gemeenschap blijft behouden 
De wet van 10 juli 1973 zal wor
den herzien om beter te beant
woorden aan de verlangens van 
de bevolking van het Duits taal
gebied 

Om alle kulturele uitgaven van 
dit gebied te dekken zal de 
Raad de verdeling regelen van 
een bedrag dat berekend wordt 
op dezelfde wijze als voor de 
twee grote gemeenschappen, 
uitgaande van het globaal be
drag dat voor deze gemeen
schappen voorzien is 
In de Kamer verklaarde de eer-
ste-minister, in het Duits 
Vanzelfsprekend dient hierbij 
ook gedacht te worden aan de 
Duitssprekende Belgen Voor 
hun eigen problemen moeten 
passende oplossingen worden 
gezocht op het ogenblik dat wij 
de grote Staatshervorming tot 
stand brengen 

Het IS met veel zaaks, maar de 
heer Tindemans zelf is in dit 
opzicht zeker net de slechtste 
Volksbewuste kringen in Duits-
Belgie stellen veel (te veel') ver
trouwen in hem 

De das o m 

In de Kamer werd slechts door 
twee volksvertegenwoordigers 
dit probleem te berde gebracht 
Beiden wonen in het betrokken 
gebied Het ziet er dus naar uit 
alsof Walen en Vlamingen geen 
belang hechten aan wat zij zelf 
via de staatshervorming hun 
Duitse medeburgers gaan aan
doen 
De ene was de socialist Dupont 
HIJ bekloeg zich over de gennge 
aandacht die de regeringsverkla-
nng en de twee andere gemeen
schappen over 't algemeen aan 
de Duitstaligen besteden 
HIJ pleitte met veel nadruk voor 
de benaming duitstalig gewest 
(een dubbelzinnig pleidooi) en 
stelde met tevredenheid vast 
dat talrijke leden van de meer
derheid veel begrip aan de dag 
leggen voor de derde gemeen
schap Het belangnjkste deel 
van zijn tussenkomst houden wij 
voor het laatst 

In het geregionalizeerde België 
zal het Duitstalige gebied deel 
uitmaken van het Waalse ge
west Sommigen bij ons zijn 
voorstanders van een separatis
tisch beleid, terwijl de autonomie 
de beste waarborg is voor de 
ontplooiing van ons gewest 
Hier komt dus de aap uit de 
mouw De vraag is met of de 
heer Dupont achter zijn verkla
ring staat De vraag is welke 
houding neemt de Waalse socia
listische partij aan tegenover het 
Duitse gebied' Zij doet haar 
Duitstalige stroman antwoor
den inlijving bij Wallonië 
De kristen-demokraat Schyns 
kwam in dezelfde zin doch 
scherper en uitgebreider tussen 
HIJ kwam fel op tegen de dubbe
le voogdij (van Vlamingen en 
Walen) op kultureel gebied, 
vroeg meer bevoegdheid voor 
de Duitse kultuurraad, maar be
klemtoonde even onmiskenbaar 
voor alle gewestelijk gemaakte 
zaken behoren wij tot het Waal
se gewest en wij zijn het daar
over helemaal eens 
Al de rest is gepraat 

S teun a l leen bi j V U 
In de Senaat was het met veel 
beter Daar nam de kersverse 
senator Evers (PRLW) het 
woord HIJ mocht, als lid van de 

oppositie, ook van het Duitse 
hout pijlen maken Vandaar zijn 
vraag naar gewaarborgde ver
tegenwoordiging van de Duit
sers in Kamer en Senaat, zijn 
verlangen naar uitbreiding van 
bevoegdheid en macht voor de 
Duitse Kultuurraad, zijn afwij
zing van de normen voor de Kul-
tuurraaddotavie en ten slotte zijn 
aandnngen op vertegenwoordi
ging in de Waalse gewestraad 
HIJ aanvaardt de inlijving bij het 
Waalse gewest dus als vanzelf
sprekend 
Terloops bevestigde hij onge
wild wat WIJ hier al jaren brand
merken dat buiten de PDB alle 
in Duits-Belgie optredende partij
en niets meer zijn dan bijhuizen 
van Waalse partijen Hij had het 
immers kwansuis over de 
Duitstalige afdelingen van de 
PSB. de PSC en de PRLW' 
Naast de heer Evers brachten 
twee VU-senatoren het lot van 
de Duitse gemeenschap te ber
de de heer Van Ooteghem 
achtte het wenselijk dat zij in 
een federale geest een zo ruim 
mogelijke autonomie zou krijgen 
en suggereerde als praktisch ini
tiatief in die richting alvast de 
homologatie van in het (Duitse) 
buitenland behaalde diploma's 
met Belgische 

De heer Jorissen verdedigde 
voor de zoveelste maal deze in 
de hoek gedrumde groep, verde
digde en vestigde er de aan
dacht op dat hen op sociaal-eko-
nomisch gebied onderbrengen 
bij de Waalse gemeenschap op 
lange termijn hun kulturele dood 
betekent 
Eerste-minister Tindemans kon 
als antwoord met meer dan en
kele algemeenheden vertellen 
Slotsom de Walen en de aan 
hen horige of hen volgende Duit
sers bereiden bewust de inlij
ving van het Duitse gebied bij 
het Waalse Gewest (en de Waal
se Gemeenschapsraad) voor 
De PDB, die een zo zelfstandig 
mogelijk gebied met eigen sta
tuut wenst en dus zeker met de 
inlijving bij het Waalse Gewest, 
wordt alleen door de VU ge
steund de massa der Vlaamse 
parlementairen is ongevoelig 
voor het probleem 
Een enkel lichtpunt tot nu toe is 
nog niets onherroepelijks ge
beurd ,y • , 

Karel Janzegers 

y 
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In een vorige uitgave van «WIJ » 
hebben we de volledige 
oorspronkelijke tekst van het 
Gemeenschapspakt gepubliceerd,^ 
voorzien van een reeks verklarende 
voetnota's. Deze publikatie, die op 
ruime schaal verspreid werd, heeft 
reeds heel wat misverstanden uit de 
weg helpen ruimen. Nochtans blijven 
over het Gemeenschapspakt een aantal 
misopvattingen en verkeerde 
voorstellingen bestaan. We menen dan 
ook dat het nuttig is de inhoud van het 
Gemeenschapspakt, sistematisch 
geordend en overzichtelijk 
onderverdeeld, opnieuw onder de 
aandacht van onze lezers te brengen. 
Deze uitgave zal, net als de vorige met 
de volledige tekst van het pakt, weer op 
ruime schaal verspreid worden. Naast 
de «WIJ »-lezers krijgen de 
tienduizenden hoofdleden van de VU 

hem onder ogen. En verder wordt hij 
toegestuurd aan duizenden 
geïnteresseerden en opiniemakers in 
gans Vlaanderen. Duizenden 
exemplaren blijven ter beschikking van 
alle geïnteresseerden, zowel 
enkelingen als VU-afdelingen en 
arrondissementen. 
We meenden er goed aan te doen, deze 
sistematische voorstelling van het 
Gemeenschapspakt te laten toelichten 
door de twee VU-onderhandelaars die 
het ondertekend hebben : Frans Van 
der Eist en Hugo Schiltz. We drukken 
op deze pagina's ook hun tussenkomst 
bij het parlementair debat over de 
regeerplanning af. Uit deze 
tussenkomsten blijkt, welke hoop — 
maar ook : welke moed, welke vrees en 
welke nuchtere staatszin — verborgen 
zitten tussen de lijnen van het 
Gemeenschapspakt. 
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Het 

Gemeenschaps pa Ie t 

1. Federalizering 

Inleiding 

Het pakt van 24 mei 1977 
betreft een intentieverklaring 
met een vrij nauwkeurige 
aanduiding van het algemeen 
kader, en hetgeen voor de 
uitvoering en de timmg van 
die uitvoering nodig is. 
Het is tegelijkertijd een 
gemeenschapspakt en een 
regeerakkoord. 

Daar het ti jdschema, dat 
integraal tot het pakt 
behoort, in de uitvoering een 
grondwetsherziening en dus 
verkiezingen voorziet, slaat 
het pakt en het 
regeerakkoord als dusdanig 
op de termijn van twee 
iegislaturen, waarvan de 
volgende een 
grondwetgevende 
bevoegdheid zal hebben. 

A.De 
gemeenschappen 

Vlaanderen wordt erkend als een 
eigen gemeenschap, naast de 
Franstalige gemeenschap, in het 
kader van de Belgische staat De 
Vlaamse gemeenschap bestaat 
uit de Vlamingen, integrerend 
maken daarvan deel uit de Vla
mingen te Brussel 

De twee gemeenschappen knj-
gen eigen organen Vooreerst 
een gemeenschapsraad, samen
gesteld uit de leden van de recht
streeks gekozen Vlaamse ge
westraad, met daaraan toege
voegd de Vlaamse leden van de 
Brusselse gewestraad, in aantal 
gelijk aan het aantal Vlaamse 
volksvertegenwoordigers van 
Brussel Vervolgens een eigen uit
voerend orgaan van de gemeen
schapsraad, dat bestaat uit een 
verantwoordelijke en een ad-
junkt , een van beiden is noodza
kelijkerwijze een Brusselse Vla
ming 

De gemeenschap heeft eigen be
voegdheden Dit zijn vooreerst de 
bevoegdheden van de huidige kul-
tuurraden onder meer de kulture-
le aangelegenheden, belangrijke 
aspekten van het onderwijs, de 
samenwerking tussen de kultuur-
gemeenschapfjen, het taalge
bruik Daarenboven worden hier 
aan toegevoegd de gepersonali-
zeerde of personalizeerbare ma-
tenes Deze zijn de gezondheids
zorg in grote lijnen, de welzijns
zorg (materiele, sociale, psycholo
gische, morele en opvoedende bij
stand aan personen, gezinnen en 
diensten, en jeugdbescherming), 
en het vormingsbeleid (didakti-
sche, pedagogische en professio
nele vorming) 

De financiering van de gemeen
schappen geschiedt via dotaties 

Deze worden tussen de twee 
gemeenschappen verdeeld vol
gens een verdeelsleutel 2/3 
evenredig met de bevolking en 
1/3 evenredig met de oppervlak
te (met te Brussel mm 20 t h Vla
mingen, of meer naargelang de 
uitslag van de gemeenteverkiezin
gen) Voor de oppervlaktebereke
ning wordt het Duitse gebied niet 
bij het Franse taalgebied gere
kend 

De regelingen van de gemeen
schappen worden gegeven in de 
vorm van dekreten, met kracht 
van wet in het eigen taalgebied 
en t a v de leden en instellingen 
van de betrokken gemeenschap 
in Brussel-hoofdstad 

B. De 
gewesten 

Het Vlaams gewest wordt inge-
ncht, naast het Waalse en het 
Brusselse Maar de tweeledige 
struktuur, die uitgaat van de hier
boven beschreven twee gemeen
schappen, 18 in de kern zelf van 
het Brussels gewest ingebouwd, 
zodat dit met een derde gewest is 
dat evenwaardig is aan Vlaande
ren en Wallonië Het Brussels 
gewest is beperkt tot de 19 
gemeenten van Brussel-Hoofd-
stad 

a) Voor Vlaanderen en 
Wallonië 

De eigen organen voor Vlaande
ren en Wallonië zijn een gewest
raad, die rechtstreeks verkozen 
wordt en die bestaat uit een aan
tal leden dat gelijk is aan het aan
tal volksvertegenwoordigers van 
deze gewesten De gewestraad 
duidt zijn eigen gewestelijk exeku 
tief aan 

De gewestraden zijn bevoegd 
voor een lijst van 25 materies Bij 
wijze van voorbeeld worden ge
noemd de organisatie van eigen 
diensten en ondernemingen, de 
eigen begroting , de ruimtelijke or
dening , natuurbescherming in rui
me z in, stedebouw, statuut, huis
vesting gewestelijke economi 
sche expansie, waterbeleid, inter-
kommunales, algemene voogdij 
over de ondergeschikte bestu 
ren , ruilverkaveling , het trace of 
vestiging van grote overheidsin-
frastrukturen, enz 

Daarenboven zijn de gewestra
den bevoegd voor de aangelegen
heden «van gewestelijk belang» 
en dit in zover zij met aan andere 
organen werden toegewezen en 
op voorwaarde dat de nationale 
wetgevende kamers op dat ter
rein nog met wetgevend hebben 
opgetreden een residuaire be
voegdheid voor de gewesten 
met evokatierecht van de nationa
le kamer 

De regelingen van deze gewes
ten worden gegeven in de vorm 
van ordonnanties, met kracht van 
wet in het betrokken gewest, alle 
randgemeenten rond Brussel-
hoofdstad behoren tot het Vlaam
se gewest 

Voor de uitvoering hiervan staat 
een gewestelijk exekutief in. dat 
door de gewestraad in zijn mid
den wordt verkozen 

De financiële middelen van de 
gewesten zijn afkomstig van ei
gen met-fiscale ontvangsten, ris-
torno's van de opbrengst van 
sommige belastingen en eigen fis
caliteit, leningen en een dotatie 

Deze laatste wordt aanvankelijk 
bepaald op het niveau van de hui
dige behoeften Zij wordt tussen 
de gewesten verdeeld volgens de 
formule 1/3 evenredig met de 
bevolking, 1/3 met de oppervlak
te en 1/3 met de direkte belas
tingen op natuurlijke personen 

b) Voor Brussel 

Wat de bevoegdheden en de 
financiële bronnen betreft, zijn de
ze van het Brusselse gewest 
dezelfde dan deze van het Vlaam
se en Waalse gewest De Brussel
se gewestraad zal tevens de 
bevoegdheden uitoefenen van de 
huidige agglomeratieraad, die 
wordt opgeheven 

Het verschil zit echter in de orga 
nen van het Brussels gewest 

Hienn komt de tweeledigheid van 
het toekomstige België uitdrukke
lijk tot uiting De Brusselse ge
westraad bestaat uit een aantal 
raadsleden dat gelijk is aan het 
dubbel van het aantal volksver
tegenwoordigers dat Brussel 
heeft Z IJ worden rechtstreeks 
verkozen op eentalige of gesplit
ste lijsten ZIJ worden opgedeeld 
in twee taalgroepen 

In de Brusselse gewestraad funk-
tioneert een alarmbel (behou
dens voor de begrotingen) bij 
gemotiveerde motie kan een taal
groep, met een 3/4 meerderheid 
binnen de taalgroep, verklaren 
dat sommige bepalingen in een 
ontwerp of voorstel van ordon
nantie, of in een beslissing van de 
gewestraad, de betrekkingen tus
sen de gemeenschappen ernstig 
in gevaar kunnen brengen Deze 
motie schorst de procedure in de 
gewestraad op, en deze kan 
slechts worden voortgezet nadat 
het gewestelijk exekutief binnen 
30 dagen daarover zijn gemoti
veerd advies heeft gegeven 
Voor deze beslissing is in het 
gewestelijk exekutief de meerder
heid vereist per taalgroep Dit wil 
zeggen dat voor kntieke beslissin
gen, de Vlamingen in het Brussels 
exekutief hun akkoord moeten ge
ven Zonder dit akkoord kan de 
gewestraad na de alarmbelproce
dure over dat voorstel geen be
slissing nemen 

Het exekutief van het Brussels 
gewest bestaat uit hoogstens 5 
franstaligen en minimaal 2 neder-

landstaligen, daaraan worden 
voor elke taalgroep toegevoegd 
een verantwoordelijke uit het ge-
meenschapsexekutief die, zoals 
beschreven, uit het Brussels ge
west afkomstig moet zijn Het 
Brussels gewestelijk exekutief be
staat dus uiteindelijk uit hoog
stens 6 franstaligen en minstens 
3 nederlandstaligen 

Er IS voorzien dat twee Vlaamse 
leden van dit exekutief een even
wichtig gedeelte van de bevoegd
heden moeten toegewezen krij
gen Vervolgens is er voorzien 
dat de leden van het gewestelijk 
exekutief fjolitiek verantwoorde
lijk zijn tegenover de taalgroep 
waartoe zij behoren 

Tenslotte is voorzien dat dit exe
kutief bij dubbele meerderheid be
slist, dit wil zeggen de meerder
heid van elke taalgroep, in elke kn
tieke situatie Dit is vooreerst 
nadat de alarmbel in de gewest
raad van Brussel heeft gefunktio-
neerd, en vervolgens nadat de 
gemeenschapskommissie van 
een der 19 gemeenten van Brus
sel-hoofdstad (verder besproken) 
beroep zouden aangetekend heb
ben bij het Brussels exekutief 

C. Nationaal niveau 

Op het nationale niveau veran
dert er, wat de kamer van volks
vertegenwoordigers betreft, mets 
aan haar samenstelling In de 
senaat daarentegen komen de 
twee gemeenschappen die in de 
toekomst als de werkelijke entitei
ten binnen de Belgische staat 
worden erkend, tot uitdrukking In
derdaad zullen de twee gemeen
schapsraden te samen de senaat 
uitmaken, zodat deze een senaat 
der gemeenschappen is die de 
tweeledige structuur van België 
op het hoogste niveau weergeeft 

De bevoegdheden van het natio
naal niveau worden gereduceerd 
tot een lijst van 11 materies Het 
tweekamerstelsel zoals tot nog 
toe gekend wordt opgeheven De 
senaat werkt als een reflektie-
kamer, behalve voor de grond
wetsherziening en de wetten die 
met bijzondere meerderheid moe
ten worden goedgekeurd De se
naat zal t a v de projekten die in 
de kamer behandeld zijn geduren
de een korte termijn amendemen
ten kunnen voorstellen, de kamer 
neemt daarover dan een nieuwe 
en autonome beslissing 
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2. Brussel 

Op gemeenschapsniveau, dit wil 
zeggen voor de culturele en per-

^ soonsgebonden materies, is Brus
sel geen entiteit. De inwoners 
horen als dusdanig bij respectie
velijk de Vlaamse en Franstalige 
gemeenschap. 

De socio-kulturele instellingen die 
eentalig ziin vallen ten laste van 
de begroting van hun gemeen
schap. Tweetalige socio-kulturele 
instellingen zullen volgens een na
dere regeling worden beheerd. 

Afwijkende normen ten gunste 
van één van de gemeenschap
pen mogen geen individuele diskri-
minerende voordelen behelzen 
ten aanzien van de leden van de 
gemeenschap. 

Op gewestelijk niveau wordt 
Brussel weliswaar een gewest in 
formele zin. Maar in het Brussels 
gewest treedt de federalizering 
met twee integraal en struktureel 
door. Via de techniek van de 
alarmbel, de beroepsprocedure 
van de gemeenschapskommis
sies (verder beschreven) en het 
systeem van de dubbele meerder
heid dat in die omstandigheden in 
het Brussels exekutief moet wer
ken, zijn de Vlamingen binnen het 
Brussels gewest rechtstreeks be
schermd. 
Eveneens op gewestelijk niveau 
blijven de Nederlandse kommis
sie voor de kuituur en haar Fran
se tegenhanger funktioneren. Zij 
krijgen meer uitgebreide bevoegd

heden dan voorheen en zullen 
meer bepaald funktioneren als in
richtende macht inzake kulturele 
aangelegenheden en onderwijs. 
Voor beslissingen die zij in ver
enigde kommissies nemen, is de 
meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen in elke kommissie nood
zakelijk. 
Op gemeentelijk niveau en meer 
bepaald in elk van de 19 gemeen
ten worden twee gemeenschaps
kommissies ingesteld. 

Deze worden samengesteld uit 
personen die op eentalige of ge
splitste lijsten kandidaat waren 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen. De taak van deze kommissie 
is de gemeentelijke kulturele initia

tieven te stimuleren, en een ver
plicht advies te verstrekken over 
ieder kultureel voorstel van de 
gemeente of het OCMW. Kredie
ten voor kulturele aktiviteiten, die 
besteed worden aan de werking 
van slechts één van de gemeen
schappen, kunnen slechts wor
den vastgesteld op voorstel van, 
of na eensluidend advies van de 
bevoegde gemeenschapskommis
sie. De 'gemeenschapskommissie 
in elke gemeente heeft een be-
roepsmogelijkheid bij het Brus
sels exekqtief. Ook in deze hypo-
theze zal in 't Brussels geweste
lijk exekutief de regel van de dub
bele meerderheid, die de Vlamin
gen beschermt, funktioneren. 

3. Periferie 

a) In de zes randgemeenten wor
den de faciliteiten niet uitgebreid. 

De franstalige inwoners van deze 
zes randgemeenten vallen voor 
de kulturele en persoonsgebon
den materies onder de bevoegd
heid van de Franstalige gemeen
schapsraad en genieten er dezelf
de rechten als de Vlamingen te 
Brussel. 

In de zes randgemeenten zullen 
dezelfde instellingen en struktu-
ren als die van het Brussels 

gewest worden ingericht. De Ne
derlandse en Franse kommissie 
voor de kuituur zijn ook hier 
bevoegd voor de Vlaamse res-
pektievelijk Franstalige inwoners. 
De zes randgemeenten zullen on
der de voogdij van de centrale 
staat vallen; zij horen echter ge
heel bij het grondgebied van het 
Vlaams gewest dat er zijn be
voegdheden, o.m. inzake ruimtelij
ke ordening en huisvesting recht
streeks zal uitoefenen. 
In elk van de zes randgemeenten 

komen tevens 2 gemeenschaps
kommissies met dezelfde be
voegdheden als deze in de 19 
gemeenten van Brussel-hoofd-
stad. Hun beroep wordt uitgeoe
fend bij hun kulturele mandataris 
van het Brussels gewestelijk exe
kutief die tevens lid is van het 
gemeenschapsexekutief. 
b) In delen van zeven gemeenten 
worden geenszins faciliteiten toe
gekend. Faciliteiten hebben inder
daad rechtstreeks invloed op de 
struktuur en de werking van de 

gemeenten, en maken het admini
stratief en politiek leven van de 
betrokken gemeenten tweetalig. 
In delen van zeven gemeenten is 
zulks geenszins het geval. In Dil-
beek, Groot-Bijgaarden, Strom-
beek-Bever, Sint-Stevens-Wolu-

we. Sterrebeek, Beersel, Alsem
berg en in de wijken: 't Voor, 
Jezus-Eik en Zuun worden 

slechts een beperkt inschrijvings-
recht toegekend aan de inwo
ners. 

Uitvoeringsprocedure 

1. De uitvoeringswet van art. 
107 quater van de grondwet. 
De wet op de voorlopige gewest
vorming (wet Perin) wordt daarin 
opgeheven. Art. 107 quater krijgt 
meteen een reële uitvoering. Dit 
gebeurt in twee etappes, de ene 
vóór en de andere na een grond
wetsherziening. 
Vóór de grondwetsherziening 
wordt onmiddellijk een overgangs
regeling ingesteld. Deze gaat zo 
ver als enigszins mogelijk binnen 
de perken van art. 1 ()7 quater, 
maar in de lijn van het pakt, d.w.z. 
zonder dat Brussel een volwaar
dig derde gewest wordt Deze 
overgangsregeling heft zichzelf 
op. Zij wordt immers ambtshalve 
opgeheven door de oprichting 
van de organen die uit de volgen
de grondwetsherziening voort zul
len spruiten, en alleszins ten laat
ste één jaar na de eerstvolgende 
parlementsverkiezingen. 
Na de grondwetsherziening zal 
een definitieve wet op de gewest
vorming in werking treden. Deze 
wet zal echter reeds vóór de 
grondwetsherziening bij het parle
ment worden ingediend en wor
den goedgekeurd. Haar inwer
kingtreding zal echter afnankeiijk 
worden gesteld van de toekomsti
ge grondwetsherziening. Het 
wordt dus een wet onder op
schortende voorwaarde van de 
uitvoering van de grondwetsher
ziening. Reeds nu, en vóór de 
grondwetsherziening wordt aan
gevangen, zou dus tot in de 
details kunnen worden overzien 
tot welke uitvoering de volgende 
grondwetsherziening aanleiding 
zal geven. 

2. De wet van 21 juli 1971 betref
fende de bevoegdheid van de kul-
tuurraden, zal worden aangepast. 
Meer bepaald zullen aan de kultu
rele aangelegenheden de zoge
naamde persoonsgebonden ma
teries worden toegevoegd. Dit 
omvangrijk pakket van bevoegd
heden zal dan worden toegewe
zen aan de gemeenschapsraden. 

3. De taalwetgeving moet een 
technische aanpassing onder
gaan, omdat zij nog niet voorzien 
is op de funktionering in het 
kader van de nieuwe gewesten. 

Dit betekent geen wijziging van 
de materiële taalwetgeving; het 
gaat om een louter juridische aan
passing aan het nieuwe stelsel. 

4. De grondwetsherziening wordt 
uitgevoerd in het kader hierboven 
omschreven. De richting die de 
grondwetsherziening moet uit
gaan is in grote mate in het pakt 
omschreven. En de richting die 
haar uitvoering zal aannemen, zal 
reeds in de definitieve uitvoerings
wet, zoals die onder opschorten
de voorwaarde zal worden ge
stemd, zijn neergelegd. 
Zoals bekend, brengt de grond
wetsherziening noodzakelijk nieu
we verkiezingen mee. 

5. Na de eerstvolgende verkiezin
gen, en nadat de vorige beschre
ven operaties tot een goed einde 
zijn gebracht, zal de grondwets
herziening kunnen worden uitge
voerd in definitieve vorm, d.w.z. 
dat de eerder goedgekeurde defi
nitieve uitvoeringswet in werking 
zal kunnen worden gesteld. De 

instellingen, die dan grondig ver
nieuwd zijn, kunnen dan definitief 
aan het werk. 
'6. i Inzake de funktionering van 
de gewestraden zal een over
gangsstelsel worden ingesteld. 
De Vlaamse en Waalse gewestra
den zullen samengesteld zijn uit 
volksvertegenwoordigers en se
natoren ; de Brusselse gewest
raad uit de verkozen parlements
leden uit het Brussels arrondisse
ment, de provinciale senatoren 
van Brabant en de gekoöpteerde 
senatoren die bij hun eedafleg
ging in het Brussels gewest zijn 
gedomicilieerd. De gewesten zul
len nog geen eigen fiskaliteit ken
nen ; hun ordonnanties zullen on
der het legaliteitstoezicht van art. 
107 van de Grondwet vallen. De 

kamer voor konflikten (afdeling 
bevoegdheidsgeschillen) van de 
Raad van State zal de wettelijk-
heidskontrole uitoefenen. Dit over
gangsstelsel wordt operationeel 
zodra de uitvoeringswet van het 
huidige art. 107 quater is ge
stemd ; het verdwijnt wanneer de 
volgende grondwetsherziening is 
doorgevoerd en, van rechtswege, 
ten laatste 1 jaar na de e.v. verkie
zingen. 
De gemeenschapsraden kunnen 
onmiddellijk en volwaardig funk
tioneren mits de uitbreiding van 
hun kulturele bevoegdheden (de 
bevoegdheden van de huidige kul-
tuurraden) met de zogenaamde 
persoonsgebonden materies; zij 
verkiezen in hun midden hun exe
kutief. 

Algemeen kader 

1. Het nieuwe Belgische staats
verband wordt als volgt ingericht: 

— één staat 
— twee gemeenschappen: een 
Franstalige en een Vlaamse 
— drie (2 1 /2) gewesten; Vlaan
deren, Wallonië en Brussel 
— in de toekomst zullen de pro
vincies als politieke niveaus wor
den opgeheven, met de mogelijk
heid subgewesten te organiseren. 
De wetgeving op de interkommu-

nales zal aanzienlijk worden her
vormd. 
2. Het pakt is een verzoening tus
sen de Vlaamse idee van federa
lisme met twee en de Franstalige 
idee van gewestvorming met drie, 
maar wel uitdrukkelijk ten gunste 
van de eerste idee. Op een zeer 
treffende wijze komt dit tot uiting 
in de struktuur van het Brussels 
gewest — de tweeledigheid is 
aldaar ingebouwd op het niveau 
van het gewest en in elk der 19 
gemeenten. 

Doorbraak 

1. 
Het pakt betekent de onom

keerbare afbouw van het unitaire 
België. 
Voor een omvangrijk aantal be
voegdheden wordt de Vlaamse 
machtsuitoefening reëel; deze be
voegdheden zijn enerzijds de ge
meenschapsmateries, anderzijds 
de gewestelijke materies. 
In de nationale kamer heeft Vlaan
deren de meerderheid; in de Se
naat, die een federale en tweeledi
ge struktuur krijgt, komt het als 
eigen en autonome gemeen
schap aan bod. 

2. 
Brussel zit in de nieuwe rege

ling niet op de wip als een derde 
gewest. Een van de eerste uitvoe-
ringsstappen van het pakt zal dan 
ook zijn het opheffen van de wet 
op de voorlopige gewestvorming, 
die een gewestvorming met drie 
gelijkwaardige gewesten voor
zag. 

3. 
In de toekomst zal Vlaams geld 

kunnen worden aangewend voor 
Vlaamse bestedingen en dit vol
gens vaste verdeelsleutels. Voor 
gemeenschapsmateries is deze 
verdeelsleutel voor Vlaanderen 
de meest gunstige; inzake gewes
telijke materies is de mogelijkheid 
van eigen fiskaliteit voorzien. 

4. 
De bescherming van de Vlaam

se minderheid te Brussel is intakt 
Voor gemeenschapsmateries 
valt deze rechtstreeks onder 
Vlaams gezag ; voor gewestelijke 
materies beschikt de Vlaamse 
minderheid, via de alarmbel in de 
Brusselse gewestraad, en via de 
verplichte dubbele meerderheid 
in het Brussels gewestelijk exeku
tief, over een gewaarborgde be
scherming. Deze bescherming is 
niet enkel gesitueerd op het ni
veau van het Brussels gewest, 
maar tevens in elk van de 19 
gemeenten van Brussel-hoofd-
stad. 

5. 
Het tweetalig grondgebied 

Brussel-hoofdstad blijft tot de 19 
gemeenten beperkt; deze beper
king wordt grondwettelijk vastge
legd. Het Brussels gewest blijft 
tot dit gebied beperkt 
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Hugo Schiltz, 

voorzitter VU: 

Van blauwdruk naar staat 

Honderden uren 

onderhandelingen hebben 

geleid tot het debat, waarin 

het vertrouwen gevraagd 

wordt voor een regering die 

inderdaad met is zoals de 

vorige 

Deze regering wordt immers 

gevormd op grond van 

politieke verbintenissen die 

verder strekken dan de 

huidige legislatuur En zij 

beschikt over een in onze 

geschiedenis vrij ongewoon 

grote meerderheid 

Deze gegevens wijzen erop 

dat hiermee uitdrukking 

wordt gegeven aan het feit 

dat ons land zich sedert 

geruime tijd, in een 

historische mutatie bevindt 

Deze mutatie gaat zoals 

steeds, gepaard met 

krisissen 

Niet vijfjaren geleden, maar 

thans worden de unitaire 

strukturen definitief 

doorbroken en vervangen 

door een andere opvatting 

van het samenleven in dit 

land Het is duidelijk dat dit 

gebeurt op een ogenblik dat 

geheel de Westerse wereld 

in een zware 

maatschappelijke mutatie is 

gewikkeld en dat de sociale 

en ekonomische 

gedragspatronen van de 

Westerse mens eveneens 

aan een herziening toe zijn 

Ongewone inspanning 

Historisch gesproken wordt door 
het toevallige samenvallen van de
ze twee mutaties en deze twee 
krisissen in ons land, van onze 
politieke verantwoordelijken een 
ongewone inspanning gevraagd, 
die erin bestaat een voldoende 
grote meerderheid in een samen
hangende equipe samen te bren
gen om het land doorheen deze 
beide krisissen te loodsen Dit ver
klaart mede de ongewone inspan
ning om het steeds voortkanke-
rende nationaliteitenkonflikt in dit 
land door een eervol en funda
menteel vergelijk te trachten op 
te lossen 

Wie het politieke leven de laatste 
jaren aandachtig heeft ontleed 
kon aanvoelen dat, wat het natio-
naliteitenkonflikt betreft, men 
naar een breekpunt ging Steen-
okkerzeel was een eerste aandui
ding en de pogingen die nadien 
werden ondernomen om tot een 
vergelijk te komen waren er de 
bevestiging van 

De spanningen ontstaan bij de 
jongste Kamerontbinding en het 
uitblijven van een verklaring van 
Grondwetsherziening wijzen er
op dat ons land over zeer korte 
tijd waarschijnlijk ofwel de weg 

van de kommunautaire pacifikatie 
zou kunnen opgaan dan wel dat 
WIJ onvermijdelijk zowel op het 
taalkundige en ekonomische vlak 

als op het vlak van de sociale 
opvattingen, tot een brutale kon-
frontatie zouden komen van de 
twee grote gemeenschappen in 
ons land 

Niets te verbergen 

Omdat het samenvallen van deze 
twee krisissen ons inderdaad 
voor de keuze stelde een demo-
kratische oplossing te zoeken of 
ons tot het ondermijnen van onze 
strukturen zou hebben geleid, 
heeft de Volksunie op dat mo
ment haar verantwoordelijkheid 

begrepen en beslist aan de onder
handelingstafel te gaan zitten en 
aan de gesprekken deel te ne
men die tot dit regeerakkoord 
hebben geleid 

De heer Grootjans heeft enkele 
vragen gesteld over de interpreta
tie van het politieke akkoord dat 
tot stand is gekomen Ik wil hier
over geen enkele twijfel laten 
bestaan Wij hebben niet alleen 
niets te verbergen, wij zijn konse-
kwent gebleven met de stelling 
en de houding die de partij sedert 
meer dan vijf jaren aankleeft 

WIJ hebben ons woord gegeven 

WIJ hebben onze handtekening 
geplaatst onder een pakt onder 
een kommunautair pakt dat op de 
beginselen, de opties en de uitvoe
ring slaat Zolang men trouw blijft 
aan de gekozen beginselen en 
opvattingen, zolang men de 
Vlaams-nationalisten bij de uitvoe
ring van dit pakt betrekt zullen 
WIJ onze handtekening eerbie
digen en zullen wij ons bij dit pakt 
aansluiten Wij hebben nooit een 
andere houding aangenomen en 
WIJ hebben in dit opzicht niets te 
verbergen omdat wij weten dat 
het niet volstaat zich akkoord te 
stellen over beginselen en opties, 
maar dat in de politiek, zeker bij 
de start van nieuwe instellingen 
en nieuwe strukturen de wijze 
van uitvoering en uitwerking even 
belangrijk is als de principiële 
opties zelf 

Een nieuwe blauwdruk 

Daarom zeg ik dat het een poli
tiek akkoord is over beginselen 
en opties en over de wijze van uit
voering, dat zich uitstrekt over 
een periode die lang genoeg 
moet zijn om de zekerheid te heb
ben dat de nieuwe blauwdruk 
van de toekomstige Belgische fe
derale Staat in de strukturen en 
instellingen zijn uitvoering zal heb
ben gekregen 
Wat de inhoud van het kommu
nautaire pakt betreft wens ik 
evenzeer van meet af aan te zeg
gen, dat deze inhoud niet beant
woordt aan het volledig Volks-
unieprogramma en dat naar onze 
zin en onze politieke optie, wij ver

der in de federale en konfederale 
richting hadden willen gaan 
Het kost mij geen moeite te erken
nen dat op dit vlak het kommu
nautaire pakt minder ver gaat 
dan het ontwerp dat wijzelf voor 
een toekomstige Staatsstruktuur 
hadden gemaakt Desondanks 
meen ik dat het kommunautaire 
pakt voldoende ver gaat in de 
richting van onze federale opties, 
om in de maatschappelijke en his
torische kontekst deze kans te 
grijpen en trachten waar te ma
ken 

Twee verschillende 
visies 

Het IS juist dat de ontworpen 
strukturen eenvoudiger hadden 
kunnen zijn, maar dat ligt met aan 
ons, met aan de Volksunie Dit 
heeft te maken met de sociologi
sche situatie die zich langs Frans
talige kant aftekent Daar waar 
men langs Vlaamse kant de 
Vlaamse gemeenschap in en bui
ten Brussel niet met verschillende 
ogen bekijkt blijkt dit langs Frans
talige kant met zo te zijn Het was 
bijgevolg met mogelijk de eenvou
dige komplete tweeledige struk-
tuur te ontwerpen die ons zou toe
gelaten hebben met de meest 
eenvoudige instellingen te wer
ken In dit opzicht IS het pakt vol
gens de beginselen van het fede
ralisme een pakt tussen twee ge
meenschappen die ieder hun ei
gen visie op de eigen struktuur 
van hun gemeenschap hebben 

Deze visie is langs Franstalige 
kant anders dan langs de kant 
van de Vlaamse gemeenschap 
WIJ hebben deze antitese weten 
te verzoenen zonder dat een van 
beide gemeenschappen op dat 
vlak haar principiële instelling 
heeft moeten prijsgeven of op 
essentiële punten hiervan heeft 
moeten afstand doen Daarvoor 
zijn veel verbeeldingskracht veel 
geduld en langdurige gesprekken 
nodig geweest Ik geloof dat wij 
er fier mogen op zijn dat wij het 
nodige intellektueel niveau heb
ben weten te bereiken om voor 
dit ogenschijnlijk onoplosbare 

dilemma tot een aanvaardbaar en 
eervol vergelijk te komen 

Met open vizier 

Ik sta met open vizier en als een 
ongeschonden Vlaêims-nationa-
list Ik sta als een ongeschonden 
Vlaams-nationalist die het heeft 
moeten beleven dat men hem 
thans verwijt met konsekwent te 
zijn, dan wanneer ik moet vragen 
wie heeft belet dat deze legisla
tuur ons de kans zou gegeven 
hebben meteen en gewestvor
ming en Grondwet volgens het 
nieuwe schema te ontwerpen 

Zijn het de Vlaams-nationalis
ten geweest die in 1970-1971 het 
Vlaams eerstgeboorterecht de 
Vlaamse meerderheid, verkwan
seld hebben voor een schotel lin-
zensoep die zij met eens verkre
gen hebben ' 

Wanneer de heer Grootjans en 
zijn politieke vrienden het goed
keuren van de grondwetsherzie
ning van 1970-1971 mogelijk heb
ben gemaakt tegen de belofte 
van regeringsdeelname, die na
dien met ingelost is en waarbij de 
Vlaamse meerderheid definitief 
werd prijsgegeven, hebben wij 
ons niet te schamen' En het 
PVV-pleidooi voor Vlaamse kuis
heid IS als het sermoen van een 
bordeelhoudster aan een eerste-
kommumkant' 

De keiharde realiteit 

De politieke realiteit is dat sinds 
1971 in dit land geen enkele grote 
hervorming meer kan doorge
voerd worden, zonder dat de 
meerderheid in de twee gemeen
schappen zich hierbij aansluit In 
1971 heeft men inderdaad de wet 
van de meerderheid gebroken en 
iedere Vlaming moet beseffen 
dat iedere hervorming in dit land 
de instemming van de meerder
heid van de Franstaligen behoeft 
dank zij het feit dat desondanks 
uit een open en eerlijk gesprek 
met de Franstaligen is gebleken 
dat aan de meest fundamentele. 
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de meest essentiële eisen van de 
Vlaamse Beweging tegemoet 
kan worden gekomen, kan ik 
inderdaad zeggen dat ik sta met 
open vizier en als ongeschonden 
Vlaams-nationalist Want in dit 
pakt wordt het Vlaming-zijn voor 
het eerst werkelijk staatkundig er
kend. Het Vlaming-zijn wordt een 
nationaliteit 

Daarbij komt dat voor de eerste 
maal, op realistische en konkrete 
manier — want in de politiek is 
macht de echte werkelijkheid — 
de aanwezigheid van de Vlamin
gen in Brussel definitief wordt 
erkend, in dit derde aewest dat 
eindelijk misschien de ontmoe
tingsplaats kan worden van de 
twee nationaliteiten die in ons 
land moeten leren samenleven. 

Wij hebben Brussel niet losgela
ten wat sommige — en ik begrijp 
hen — gekneusde Vlamingen 
hebben gemeend te moeten 
schrijven. Wij hebben Brussel niet 
losgelaten, maar hebben evenmin 
toegegeven aan de louter verbale 
fiktie van een haast quasi militaire 
verovering van het Brusselse 
grondgebied. 

Wij hebben Brussel erkend als 
hoofdstad van Vlamingen en 
Franstaligen, waar onze aanwe
zigheid thans staatkundig defini
tief onherroepelijk erkend wordt 

En ik ben daar fier op. 

Fundamenteel 
winstpunt 

Ik meen hier te hebben aange
toond welke de meest fundamen
tele motivering was en welke het 
meest fundamentele winstpunt is 
voor de Vlaamse beweging in dit 
vergelijk. Dat is inderdaad de 
staatkundige erkenning van het 
bestaan van de Vlaamse gemeen
schap. Dat is het definitief politiek 
erkennen van de Vlaamse aanwe
zigheid in onze hoofdstad Brus
sel 

Op zichzelf zijn dit twee essentië
le motieven die voor een Vlaams 
nationalist als het ware voldoen
de moeten zijn om te trachten dit 
in werkelijkheid om te zetten vol
gens de formules die in het Ge-
meenschapspakt werden aange
duid. Een aandachtige lektuur van 
de tekst bewijst dat deze twee 
essentiële bekommernissen inder
daad in dit pakt zijn verwerkt 
Naast deze fundamentele histori
sche opties en verworvenheden 
zijn er vanzelfsprekend ook scha
duwzijden aan dit pakt vermits 
het een vergelijk is. 

rein te worden prijsgegeven en er 
werden te vaak beloften gedaan. 

Laten wij niet vergeten dat aan 
de Vlamingen reeds herhaalde 
malen werd beloofd dat de pacifi-
katie zou intreden; dat deze belof
te in 1963 werd gedaan toen de 
faciliteiten werden Ingevoerd en 
men aan de Vlamingen zegde dat 
het een systeem was dat de 
Franstaligen moest toelaten zich 
in de Vlaamse gemeenschap in te 
schakelen. Dit systeem heeft, he
laas, dit effekt niet gehad. Integen
deel, het is een middel geweest 
om een bepaalde vorm van 
extra-territorialiteit in de feiten te 
organizeren. Dit heeft in Vlaande
ren een diep trauma veroorzaakt 

De fout van 1971 

In 1971 heeft men beloofd dat, 
door het invoeren van de kulture-
le autonomie, de pacifikatie zou 
intreden en dat hiermee aan de 
diepste verzuchting van de 
Vlaamse Beweging zou worden 
tegemoet gekomen. Het is een 
teleurstelling geweest In ruil daar
voor heeft men terrein moeten 
prijsgeven. 

Mag ik nog even herinneren aan 
de herinvoering van de «liberté 
du père de familie»? Voor de 
Franstaligen is dat misschien evi
dent, maar in de Vlaamse optiek 
was dat helemaal niet evident 

Vandaar dan ook dat weer de 
vrees leeft dat men pacifikatie 
belooft in ruil voor toegevingen 
die in het vergelijk besloten liggen 
en dat de beloften niet zullen wor
den uitgevoerd. Vandaar dat het 
noodzakelijk zal zijn dat In de uit
voering van het pakt de meest 
volstrekte loyauteit aan de dag 
wordt gelegd en dat de gelijktijdig
heid in de uitvoering van wat 

door de enen en anderen als gun
stig of ongunstig wordt be
schouwd, stipt wordt geëerbie
digd. Het zou haast een mirakel 

geweest zijn, mocht na deze hon
derd jaar Vlaamse strijd, plots 
van de ene dag op de andere, het 
volle vertrouwen ontloken zijn. 

Ook voor dit vergelijk dienden 
toegevingen gedaan die vooral 
psychologisch zwaar aankomen 
bij de Vlamingen die, hoe dan 
ook, toch nog de meerderheid in 
dit land vormen en, desondanks, 
concessies hebben moeten doen 
op terreinen waarop zij gevoelig 
en kwetsbaar zijn. 

De Vlaamse vrees 

Ik meen er goed aan te doen, in 
volle loyauteit tegenover de aan
gegane verbintenissen, de aan
dacht van de Franstaligen te ves
tigen op het feit dat er in Vlaande
ren vrees leeft. Zij zullen waar
schijnlijk niet goed begrijpen van 
waar die stortvloed komt van 
bekommernissen, protesten en ui
tingen van onbehagen in Vlaande
ren. De reakties zijn fel Laten wij 
dat niet ontkennen of ook niet 
trachten te verdonkeremanen. Dit 
moet voor hen een teken zijn. 

Want wie niet in de Vlaamse 
Beweging is opgegroeid, kan dit 
inderdaad wellicht moeilijk begrij
pen. 

Er werden honderd jaar lang te
veel wonden geslagen en er dien
de te moeizaam opgetornd tegen 
het gezag, tegen het establish
ment er diende te vaak ook ter-

De laatste kans 

Onze Franstalige partners moe
ten weten dat naar onze mening, 
dit vergelijk de laatste kans is op 
pacifikatie. 

Indien zelfs deze federallzering 
de vrede niet zou brengen, indien 
de voorgestelde formules misluk
ken, indien de gastvrijheid die in 
Vlaams-Brabant aan sommigen 
wordt geboden zou misbruikt wor
den voor andere doeleinden dan 
pacifikatie, dan zal deze staatsher
vorming niet tot vrede leiden, 
maar tot oorlog en dan zullen de 
instellingen die in het leven geroe
pen worden geen overleginstel-
lingen worden maar krijgsmachi-
nes. 

Wij geloven echter in deze kans 
en willen ons volk en ons land de 
krisis besparen waarvan niemand 
de uitkomst en de schadelijke 
gevolgen, zowel op hei menselij
ke als op het sociale en op het 

ekonomische vlak kan voorzien 
en die het ongekontroleerde uit
eenspatten van ons land zou 
meebrengen. 

Wij hebben deze kans willen grij
pen en zullen trachten ze waar te 
maken omdat wij beseffen dat wij 
tegenover 100 jaar Vlaamse be
weging een verantwoordelijkheid 
dragen. De offers die daar ge
bracht zijn mogen niet nutteloos 
blijven. Zij liggen reeds zo lang 
opgestapeld dat wij er moeten 
voor zorgen dat bepaalde testa
menten worden uitgevoerd. Alles 
zal afhangen van de trouw van 
leder aan het gegeven woord. 

Het zal ervan afhangen of onze 
Franstalige partners begrip kun
nen opbrengen voor de onrust 
die thans in Vlaanderen leeft en 
voor de vrees die ontloken is. De 
feiten zullen moeten bewijzen dat 
deze Vlaamse onrust overbodig 
is en dat deze vrees, inderdaad 
kan en mag wegebben. 

Grote meerderheid 

De samenstelling van de rege
ring heeft, naast haar kommunau-
tair aspekt, vanzelfsprekend ook 
een specifiek politiek aspekt, na
melijk de ruime meerderheid 
waaruit zij is samengesteld. Dat 
biedt uiteraard het voordeel van 
een te verwachten grote stabili
teit van de regering, maar dat 
brengt ook gevaren mee. 

De verleiding om one man-shows 
op te voeren zal groter zijn dan 
bij een krappe meerderheid en de 
verleiding van sommige groepen 
om inderdaad gedifferentieerde 
houdingen aan te nemen kan 
eveneens groter worden. Daar
om zou ik duidelijk willen stellen 
dat, naar onze mening, deze rui
me meerderheid slechts valabel 
is wanneer iedere partij maar 
dan ook iedere partij in deze kom-
binatie uitgaat van het beginsel 
dat zij niet onmisbaar is voor het 

beleid en geen enkele partij mis
bruik tracht te maken van histori
sche of andere situaties die haar 
de indruk zouden kunnen geven 
dat zij aanspraak op meer politie
ke invloed mag maken dan blijkt 
uit de samenstelling van de koali-
tie. 

Ik wens niet polemisch of agres
sief te worden, maar enkele feiten 
wijzen er op dat indien geen 
afstand zou genomen worden 
van deze bekoring, er inderdaad 
voor de samenhang van de koali-
tie gevaren kunnen rijzen. Wij 
wensen geen heruitgave van der
gelijke feiten. Wij zullen ze zelf 
ook niet uitlokken. 

Sommige mensen hebben — ik 
zeg onmiddellijk dat het uitslui
tend Franstaligen waren — ge
meend wantrouwen te moeten 
zaaien door van een geheim ak
koord te spreken. 

Zie verder blz. 6 
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Over amnestie 

Voor zover ik ingelicht ben — en 
ik heb dan toch alle onderhande
lingen, van het begin tot het einde, 
bijgewoond — is mij geen geheim 
akkoord bekend, noch over am
nestie, noch over andere zaken. 

Ook inzake amnestie wil ik ondub
belzinnig zeggen waar het op 
staat, namelijk dat wij niets te ver
bergen hebben en dat wij niet 
hoeven beschaamd te zijn. 

Er is geen openlijk of geheim 
akkoord over amnestie. Amnestie 
staat niet in het Regeerakkoord 
en dat spijt ons. Indien een rege
ring uitsluitend uit Vlamingen zou 
gevormd worden, dan heb ik het 
vermoeden dat de meerderheid 
bereid zou zijn geweest inder
daad het programmapunt «am
nestie» in het regeerakkoord op 
te nemen. Het is even duidelijk 
dat politieke amnestie voor de 
meerderheid van de Franstalige 
leden van dit Parlement een niet 
te nemen aangelegenheid is en 
dat zij daarvan met kunnen wor
den overtuigd. Bijgevolg hebben 
wij zeer duidelijk gevraagd dat 
ten aanzien van die toestand, de 
regering in alle objektiviteit en in 
alle eerlijkheid het dossier ter 
hand zou nemen van de sociale 
en humane nasleep van een 
rechtspraak die tot stand is geko
men in een periode waarvan iede
reen aanneemt dat zij ongewoon 
was en dat het ook toen een trau
matische periode na een lange 
bezetting was. In alle objektiviteit 
kan worden vastgesteld dat dit 
zoveel jaren nadien, gewild of 
ongewild heeft geleid tot een aan
tal sociaal en humaan moeilijk te 
verdedigen en moeilijk te aan
vaarden toestanden. Wij vragen 
dat de regering zich daarover in 
alle objektiviteit zou buigen en 
nagaan wat in concreto kan wor
den gedaan om. ook op dat vlak, 
inderdaad tot een definitieve ver
zoening te komen. Tijdens de vori
ge legislatuur heb ik gezegd dat 
de gevoeligheden daarover in de 
Vlaamse gemeenschap anders 
liggen dan in de Franstalige ge
meenschap. Het is ondenkbaar 
dat deze beide gemeenschappen 
zich zouden verzoenen als ook 
niet hierover een eervol vergelijk 

kan worden getroffen. Dit is het 
engagement dat werd genomen 
en daaraan zullen wij ons houden. 

Sociaal-ekonomisch 

Wat het sociaal-ekonomische luik 
van het regeerprogramma be
treft, hebben ongetwijfeld diege-

Onze denkwijze 

In deze regeringsverklaring ko
men ook aksenten voor die tege
moet komen aan onze politieke 
denkwijze op het sociaal-ekonomi
sche terrein, maar het spijt ons 

dat ze vaak te schuchter werden 
geschetst 

mens te verminderen. Dit beant
woordt ook aan een fundamente
le optie, zij het dat deze optie 
slechts schuchter in de regeerver
klaring is gelibelleerd. zoals trou
wens het beginsel van het herden
ken van het mechanisme van 
de sociale transferten in ons land. 
Ik denk daarbij aan de globalise
ring en fiskalizering van het RMZ-
systeem. 

Van blauwdruk 
naar staat 

nen gelijk, die zeggen dat dit vrij 
vaag is gehouden. Dat is juist 

Ook wij hadden gewenst dat dit 
duidelijker zou zijn geprofileerd. 
Anderzijds was het even duidelijk 
dat indien men de duur van de 
regeringskrisis wilde beperken, 
gelet op de noodzaak snel op
nieuw de teugels van het bewind 
in handen te kunnen nemen, men 
er moest voor zorgen zich over 
een aantal beginselen akkoord te 
stellen en dat de uitwerking hier
van op sociaal-ekonomisch ge
bied hoofdzakelijk zal worden be
paald door de samenhang en het 
dynamisme dat de regerings
ploeg aan de dag zal kunnen leg
gen. 
In het sociaal-ekonomisch regeer
akkoord hebben wij wel de kern 
teruggevonden van onze opties 
inzake het sociaal-ekonomisch be
leid dat in deze krisis moet wor
den gevolgd, met name een aktie-
ve tewerkstellingspolitiek en een 
moedige politiek die moet leiden 
tot prijsstabilizering en tot het 

bedwingen van de inflatie. Dit is 
de lijn die wij reeds in 1974 heb
ben aangeduid in onze anti-infla
tie- en tewerkstellingsplannen en 
in dat opzicht komen deze be
leidsopties overeen met de opties 
van onze partij 

Inzake de aanpassing van de 
ondernemingsstrukturen, komt 
het ons voor dat men hier wel 
wat gedurfder had mogen wer
ken, omdat wij beseffen dat het 
herstel van het vertrouwen, op 
ondernemingsvlak, tussen werk
gevers en werknemers één van 
de noodzakelijke voorwaarden is 
om terug tot een goed sociaal kli
maat in dit land te komen en 
tevens om een goede politiek van 
ekonomische heropleving te kun
nen voeren. 

Wat betreft de energie en de 
struktuur van de energiesektor, 
blijft deze naar onze mening nog
al verward en hybned en wordt 
ook hier maar schuchter gekozen 
voor een reorganizatie van die 
sektor Graag hadden wij een dui
delijker afbakening gezien van de 
rol van de overheid in deze voor 
de gehele gemeenschap zo le
vensnoodzakelijke sektor 

Wat betreft het beleid in de sek
tor van de sociale zekerheid en 
de sociale transferten, hebben wij 
met genoegen vastgesteld dat 
men het principe handhaaft vol
gens hetwelk in de eerste plaats 
de zwaksten en de minstbedeel-
den moeten geholpen worden en 
dus een inspanning moet gedaan 
worden om de spanning tussen 
de hoogste en de laagste inko-

Wat betreft de «kwaliteit van het 
leven» uiten wij zeer formeel de 
wens — en het is zelfs méér dan 
een wens — dat men inzake de 
tewerkstelling niet de gemakkelijk-
heidspolitiek zou kiezen en het 
land blijven volgieten met node
loos beton om aldus werkgelegen
heid te scheppen, maar daardoor 
het leefmilieu onherstelbaar 
schendend. Wij moeten daaraan 
niet toegeven, maar integendeel 

zoeken naar andere vormen van 
- tewerkstelling, door initiatieven 
aangemoedigd door de overheid 
of door het optreden van de over
heid zelf 

Naar zelfbestuur 

In ieder geval verzeker ik dat ik, 
als voorzitter van de Volksunie, 
mijn handtekening gestand zal 
doen en de opdracht die mij door 
het bestuur van de partij is gege
ven nauwgezet zal naleven. Ik zal 
waakzaam toezien op de uitvoe
ring van het gesloten akkoord. Dit 
akkoord geeft aan de Vlamingen 
de kans om essentiële verwezen
lijkingen uit de Vlaams-nationalisti
sche strijd, met name het zelfbe
stuur voor Vlaanderen, te realize-
ren. 

«Zelfbestuur voor Vlaanderen» 
was de wens die klonk uit de 
mond van duizenden vandaag 
misprezen Ijzersoldaten zestig 
jaar geleden, soldaten die tussen 
twee fronten stonden: het front 
van de buitenlandse vijand vóór 
hen en het front van het binnen
landse onbegrip in de rug. Toen 
klonk de kreet «Zelfbestuur en 
Vlaamse regimenten ». 
Om dat te bereiken hebben wij 
onderhandeld en heb ik een eer
vol vergelijk ondertekend. Om 
dat vergelijk te verwezenlijken zal 
ik de regering steunen zo lang zij 
de genomen opties trouw blijft. 

De Vlaamse staat 

Vlaanderen is ontwaakt. 

Zelfs de pijnreakties van van
daag leveren het bewijs dat het 
Vlaamse bewustzijn levendiger is 
dan ooit Met de voorgestelde 
strukturen geven wij aan de 
Vlaamse gemeenschap, aan het 
Vlaamse volk, de instrumenten 
waarmee het autonoom, zelfstan
dig zijn mensen, zijn grondgebied 
en welvaart zal kunnen verde
digen. 

Maar niet alleen verdedigen, 
want er worden de Vlaamse be
weging nieuwe taken opgelegd. 
Haar zal het toekomen om de 
Staat die wij met potlood en 
papier in het Egmont-akkoord 
hebben geschetst in werkelijk
heid uit te bouwen en haar komt 
het toe een vaderland te schep
pen dat de moeite waard is om te 
beminnen. 

Om al deze redenen vraag ik, als 
Vlaams-nationalist aan heel 
Vlaanderen «geef ons de kans 
dit waar te maken.» 

Hugo Schiltz 

ÏQII 
Ulaams nationaal UleEkblad 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Opstel en samenstelling : het komi-
fee van redakteurs (R. Corty, H. 
De Schuyteneer, M. Van Liedeker
ke, T. Van Overstraeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk. 
000-0171139-31 van «WIJ-, Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. (Tel. 
02/219.49.30) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandelijks 
Steunabonn. 
Losse nummers 

500 fr 
300 fr 
150fr. 

1 000 fr 
16 fr 

Verantw. uitg.: Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlei 134, 2100 Deurne. 

WIJ 6 23 JUNI 1977 



KOfY1M€hT/^/1R 

Frans Van der Eist, 

stichter-voorzitter VU: 

- ->* . - • 

Een moedige iceuze 

De regering staat voor een zeer 
moeilijke taak en voor een grote 
uitdaging. Het is tyeslist geen over
drijving te zeggen dat haar luk
ken of mislukken bepalend zal 
zijn voor de toekomst en het lot 
van dit land, waarin wij wonen. 
Er IS een sociaal-ekonomische 
toestand ontstaan die ons be
klemt en vrees inboezemt omdat 
WIJ thans inzien dat het met meer 
gaat om een tijdelijke, voorbij
gaande konjunktuurgolf, maar om 
een veel ernstiger verschijnsel: 
een krisis die niet spontaan zal 
opgelost worden door de slinger
slag van de konjunktuurbewe-
ging 
Wij weten nu dat de werkloos
heid in ons land voor een groot 
deel een struktureel probleem is, 
een fundamenteel probleem van 
ekonomische omschakeling, van 
het scheppen van nieuwe werkge
legenheid, van uitvoer en kompe-
titiviteit 
Terecht wordt in de regeringsver
klaring onderstreept dat het 
scheppen van een gunstig so
ciaal klimaat, het aanmoedigen, 
het bevorderen van het zo nood
zakelijk zelfvertrouwen en dyna
misme in het bedrijfsleven een 
onontbeerlijke voorwaarde is om 
deze krisis te boven te komen en 
de welvaart van onze bevolking 
in de toekomst veilig te stellen. 

Een grote 
uitdaging 

De opdracht van de regering is 
moeilijk en delikaat Men kan zich 
in de te volgen politiek en de aan 
te wenden middelen geen vergis
singen, die fataal zouden kunnen 
zijn, veroorloven. Deze regering 
heeft tot plicht met beslistheid en 
zonder aarzelen de uitdaging te 
beantwoorden waarvoor zij staat 
De ruime meerderheid waarover 
zij beschikt mag in geen geval 
een oorzaak worden van zwak
heid, maar moet haar toelaten de 
bevolking te overtuigen van de 
noodzakelijkheid van een doelge
richte politiek die tuchtvol moet 
aanvaard worden en die kracht
dadig moet doorgevoerd worden 
wil zij slagen. 
Naast de sociaal-ekonomische 

toestand en er mee verbonden is 
er de zorgwekkende toestand 
waarin de staatsfinancies zich be
vinden. Deze toestand werd gron
dig ontleed in het verslag van de 
werkgroep Van Houtte en hieruit 
blijkt afdoende dat het probleem 
niet van voorbijgaande aard is, 
maar onontwijkbaar gesteld is. Ik 
zal hierop met nader ingaan, doch 
het IS duidelijk dat de regering het 
probleem met zal kunnen ontwij
ken en haar verantwoordelijkheid 
zal moeten opnemen, zeker in 
het vooruitzicht van een ambtster
mijn van twee legislaturen. 

De 
staatshervorming 

Niet minder belangrijk, en gezien 
in een historisch perspektief van 
de grootste betekenis voor de 
toekomst van de Staat, is het 
voornemen van deze regering 
om over te gaan tot de belang
rijkste staatshervorming sedert 
het ontstaan van de Belgische 
Staat en aldus een oplossing van 
onze gemeenschapsproblemen 
na te streven. 
Voor mij persoonlijk is dit een 
zeer belangrijk moment in mijn 
politieke loopbaan omdat ik. zoals 
iedereen weet, meer dan dertig 
jaar voor de hervorming van de 
staat, voor federalisme gestreden 
heb. 
De voorgenomen hervorming 
van de staat en het gemeen-
schapspakt zijn de doc lagge-
vende reden voor de toetreding 
van de Volksunie tot de regering. 
Het is voor onze partij een beslis
sende stap, omdat wij thans ge
roepen zijn daadwerkelijk mede 
te werken aan de verwezenlijking 
van ons voornaamste program
mapunt 

Van bij haar ontstaan immers 
heeft de Volksunie de hervor
ming van de unitaire staat in fede
ralistische zin, met publiekrechte
lijke erkenning van het bestaan 
der gemeenschappen, als belang
rijkste streefdoel in haar program
ma opgenomen. Deze fundamen
tele optie lag in de lijn van de his
torische ontwikkeling van de 
Vlaamse Beweging en lag aan de 
basis van het Vlaams-nationalis-
me sedert decennia. 
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Slechts moeizaam heeft de fede
ralistische gedachte, als oplos
sing voor het gemeenschapspro
bleem in België, ingang gevonden 
in de Belgische politiek Met de 
nieuwe taalwetten van het begin 
der jaren '60 werd een laatste 
poging ondernomen om het pro
bleem op te lossen als een taal
probleem 

Doch in 1969, in de schoot van de 
werkgroep Eyskens, was men 
reeds tot het inzicht gekomen dat 
taalwetgeving geen oplossing 
was en een hervorming van de 
staat, rekening houdend met het 
bestaan der gemeenschappen, 
onafwendbaar geworden was Ik 
ben getuige geweest van deze 
wending Evenwel was er nog 
steeds een zo grote terughou
dendheid en zelfs tegenkanting 
dat de grondwetsherziening van 
1970 een mislukking geworden is 

De hypotheek van 1970 

Het weze mij toegestaan even bij 
deze grondwetsherziening van 
1970 stil te staan, omdat hierdoor 
een zware hypotheek gelegd 
werd op de toekomst en de 
onderhandelingspositie van de 
Vlamingen bij voorbaat aanzien
lijk verzwakt In 1970 werden van 
Vlaamse zijde belangrijke toege
vingen gedaan zonder dat een 
definitieve of enigszins afdoende 
hervorming van de staat bereikt 
werd In de grondwet werden defi
nitief de waarborgen ingeschre
ven die aan de Waalse minder
heid in dn land gegeven werden 
de pariteit in de regering, het 
beginsel van de dubbele meerder
heid en de alarm-procedure 
Daartegenover stonden het be
ginsel van een ontoereikende kul-
tuurautonomie (geen recht
streeks gekozen kultuurraden, 
geen eigen executief voogdij van 
de nationale regering), van een 
zeer gebrekkige gewestvorming 
met drie en een statuut voor de 
Brusselse Agglomeratie dat waar
borgen moest geven aan de Brus
selse Vlamingen doch op een vol
slagen mislukking is uitgelopen 

Daarenboven bleven een aantal 
omstreden problemen onopge
lost, zoals de begrenzing van het 
Brusselse gewest, het lot van de 
randgemeenten met faciliteiten, 
de splitsing van het kiesarrondis
sement Brussel, de opdeling van 
de provincie Brabant, enz 

Ik wens dit alles te onderstrepen 
opdat het voor iedereen duidelijk 
zou zijn dat de Vlaamse onder
handelaars thans reeds bij voor
baat door de noodlottige erfenis 
van een recent verleden en door 
voorbarig gedane toegevingen in 
1970, zwaar gehandicapt waren 
bij het voeren van nieuwe onder
handelingen Dit hadden wij reeds 
ondervonden in Steenokkerzeel 

Sedert de grondwetsherziening 
van 1970 bevond de staatshervor
ming zich in feite in een impasse 
De hervorming van de staat was 
blijven steken in een overgangsfa-
ze die niemand gelukkig achtte of 
als blijvende oplossing kon aan
vaarden Door de speciale meer
derheden die door de Grondwet 
vereist werden voor de uitvoe
ringswetten stond men voor gro
te, praktische, politieke moeilijkhe
den. 

Nieuwe aanpak nodig 

Nochtans was het de jongste 
jaren onloochenbaar geworden 
dat een grondiger hervorming 
van de staat absoluut noodzake
lijk geworden was en dat een 
oplossing voor de gemeenschaps
problemen een van de basisvoor
waarden IS voor een gezond poli

tiek klimaat Het politiek beleid 
werd in velerlei opzichten door 
communautaire twisten bemoei
lijkt Haast geen enkel probleem, 
waarmee de regering te doen 
had, vertoonde geen communau
tair aspekt 
Een oplossing van de gemeen
schapsproblemen door een gron
dige staatshervorming is slechts 
mogelijk wanneer hiervoor een 
ruime meerderheid gevonden 
Wordt langs beide kanten 
Was het langer uitstellen van de 
staatshervorming gerechtvaar
digd ^ Wat kon verhoopt worden 
van verder uitstel, wellicht voor 
jaren "^ De problemen zouden in 
de toekomst dezelfde blijven en 
de machtsverhoudingen even
eens Men zou steeds verplicht 
zijn, nu of later, aan tafel te gaan 
zitten en te onderhandelen Nu of 
later zoujden geen van de betrok
ken partijen hun eisen voor 
100 % ingewilligd zien 
Men kan nooit met zekerheid zeg
gen dit IS de laatste kans Maar 
men kan wel voorspellen dat uit
stellen en verdagen geen oplos
sing IS en men met kan verwach
ten dat een akkoord gemakke
lijker zou worden in de toekomst 
Ik ben de mening toegedaan dat 
het politiek onverantwoord was 

schappen zullen kunnen beschik
ken zullen aanzienlijk zijn en het 
voeren van een eigen politiek 
mogelijk itiaken in verschillende 
sektoren die tot hun bevoegd
heidssfeer behoren De eigen, fi
nanciële verantwoordelijkheid 
der gewesten voor de door hen 
gevoerde politiek hangt samen 
met hun fiskale bevoegdheid en 
de verplichting in te staan voor 
hun eigen begroting Dit is een 
belangrijk beginsel De kredieten 
die in de Rijksmiddelenbegroting 
en de begrotingen der onder
scheiden departementen betrek
king hebben op de overgedragen 
materies zullen onder de vorm 
van dotaties en volgens de over
eengekomen verdeelsleutels afge
staan worden aan de gewesten, 
respektievelijk gemeenschappen 

Doch daarnaast zijn dus voor de 
gewesten andere financiële in
komsten voorzien Van Vlaamse 
zijde werd steeds een gewestvor
ming of een federalisme met drie 
afgewezen, alhoewel men aan
vaardde dat voor Brussel een 
oplossing moest gevonden wor
den, met behoud van de band tus
sen de Vlamingen wonend in het 
Brussels gewest en de Vlaamse 
gemeenschap 

men De overdracht van bevoegd
heden naar gewesten en gemeen
schappen zal de taak van de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers verlichten en het verminde
ren van de nadelen van het bica-
meralisme zal de wetgeving be
spoedigen en vlotter laten verlo
pen 

Men mag dus besluiten dat de 
voorgestelde hervorming van de 
staat met alleen beantwoordt aan 
de wensen van de gemeenschap
pen in dit land, maar tevens een 
zeer belangrijke stap is naar het 
beter funktioneren van onze in
stellingen 

Kritiek op kompromis 

Er IS van Vlaamse zijde felle kri
tiek losgekomen en ik ben er per
soonlijk, ik beken het, pijnlijk door 
getroffen 
Nochtans is deze kritiek, hoe fel 
ook, beperkt Zij slaat bijna uitslui
tend op de regeling die uiteinde
lijk aanvaard werd voor de zes 
randgemeenten met faciliteiten 
en op het inscnptierecht Het is 
overbodig te zeggen dat de 
Vlaamse onderhandelaars met ge
lukkig zijn met deze toegevingen 

Een moedige keuze 

de huidige labiele toestand nog 
jaren te laten aanslepen, nu de 
gelegenheid zich voordeed om 
zonder verder tijdverlies aan de 
natie-vorming in Vlaanderen ge
stalte te geven 

Ingrijpend 
en fundamenteel 

Van het gemeenschapspakt aat 
thans tot stand gekomen is moet 
gezegd worden dat het een ingrij
pende, fundamentele staatsher
vorming inhoudt, zodat — wan
neer het uitgevoerd wordt — de 
struktuur zelf van de staat er 
grondig door wijzigt De gemeen
schappen en de gewesten krij
gen een eigen, autonoom be
staan Er komen eigen, recht
streeks gekozen raden met een 
wetgevende bevoegdheid en ei
gen, zelf gekozen executieven, po
litiek verantwoordelijk voor deze 
raden Voor al de materies die tot 
de exclusieve bevoegdheid beho
ren van deze nieuwe instellingen 
verliest het nationaal parlement 
en de nationale regering iedere 
bevoegdheid en zelfs het voogdij-
recht Wanneer men daaraan toe
voegt de vrije beschikking over 
eigen financiële middelen, is dit 
onbetwistbaar een volwaardige 
autonomie 

De bevoegdheden die overgedra
gen worden zijn, wanneer men de 
twee lijsten van exclusieve be
voegdheden van de gewestraden 
en de gemeenschapsraden 
samenvoegt, substantieel Daarbij 
komt voor de gewestraden de 
konkurrerende bevoegdheid zij 
zijn, buiten hetgeen tot hun exclu
sieve bevoegdheid behoort, be
voegd voor « alles wat van gewes
telijk belang is zolang en in zo
ver» de nationale wetgever de 
aangelegenheid met tot zich trekt 

Een belangrijk beginsel 

De financiële middelen waarover 
de gewesten en de gemeen-

Staatshervorming 
met twee 

In het geheel van de staatshervor
ming die thans voorgesteld wordt 
zijn er slechts twee gemeen
schapsraden, de Vlaamse en de 
Waalse Beide gemeenschapsra
den zijn bevoegd voor alle kulture-
le en persoonsgebonden mate
ries in het Brussels gewest, dat 
voor deze materies geen be
voegdheid heeft 

Het statuut voor het gewest Brus
sel, beperkt tot de huidige 19 
gemeenten van de Brusselse ag
glomeratie, IS een specifiek sta
tuut waarin struktureel waarbor
gen voor de Vlamingen voorzien 
zijn op gemeentelijk en geweste
lijk niveau De band tussen de Vla
mingen wonend in het gewest 
Brussel en de Vlaamse gemeen
schap IS institutioneel vastge
legd ZIJ zijn aanwezig in de 
Vlaamse gemeenschapsraad 
Het zullen met de drie gewestra
den, maar de twee gemeen
schapsraden zijn die de Senaat 
zullen vormen 

Het geheel van de hervormingen 
zal leiden tot een vereenvoudi
ging van onze instellingen en een 
verdeling van bevoegdheden 

Eenvoudiger struktuur 

Er zullen uiteindelijk slechts drie 
politieke beslissingsmveaus over
blijven het gemeentelijk, het ge
westelijk en het nationaal 
De gewestraden en de gemeen
schapsraden zullen grotendeels 
bestaan uit dezelfde leden de 
leden van de gewestraad aange
vuld met de vertegenwoordigers 
van Brussel De hervormde Se
naat zal samengesteld zijn uit de 
leden van de beide gemeen
schapsraden 
In aanmerking genomen dat de 
provincieraden verdwijnen zal 
het aantal politieke mandataris
sen ingevolge deze hervorming 
van onze instellingen met toene-

Maar het is met juist dat dit een 
eenzijdige toegeving zou geweest 
zijn, tenzij men zeer simplistisch 
oordeelt dat de begrenzing van 
het Brusselse gewest tot de 19 
gemeenten geen toegeving is van 
Franstalige zijde 
Het was nochtans evident dat er 
nooit een overeenkomst kon tot 
stand komen — of zou kunnen 
tot stand komen — die geen kom
promis zou zijn 
Een afstand van grondgebied zou 
van Vlaamse zijde even felle kri
tiek uitgelokt hebben Gans deze 
materie is zeer gevoelsgeladen 
Men moet op een gegeven ogen
blik de politieke moed kunnen 
opbrengen om te kiezen, om te 
beslissen, om de kritiek die men 
kan verwachten te trotseren, hoe 
pijnlijk het ook kan zijn Men moet 
een risico durven aanvaarden, 
wanneer er veel, zeer veel op het 
spel staat 

Een risico 

Ik erken dat de regeling die aan
vaard werd een risico inhoudt 
Het risico dat men er van Fransta
lige zijde bewust misbruik zou 
van maken om opnieuw territoria
le aanspraken te stellen Doch dit 
zou dan de verloochening beteke
nen van de geest van het pakt 
dat pacifikatie beoogt 
Het moet onderstreept worden 
dat deze toegevingen gedaan 
werden in ruil voor het verzaken 
aan territoriale aanspraken nu en 
in de toekomst De grenzen van 
de gewesten zijn definitief en 
moeten in de Grondwet vastge
legd worden De zes randgemeen
ten met faciliteiten worden in het 
Vlaamse gewest opgenomen Al
leen wordt aan de Franstaligen in 
deze gemeenten een statuut ge
waarborgd dat een inbreuk bete
kent op de Vlaamse eis tot af
schaffing van de faciliteiten Of 
deze eis nu of in de toekomst in 
vervulling zou kunnen gaan laat ik 
in het midden Zo ook is het 
inscnptierecht het toekennen aan 
Franstalige inwijkelingen in Vlaam
se gemeenten van een voorrecht 

dat WIJ met gerechtvaardigd ach
ten Wij moeten gans de regeling 
voor Brussel en de randgemeen
ten zien als een kompromis Iets 
anders was met mogelijk 

Het IS echter duidelijk dat deze 
regeling hét zwakke punt is, de 
achillespees van het gemeen
schapspakt De beoogde pacifika
tie loopt het meest gevaar te mis
lukken op dit punt indien men ver
zaakt aan de geest van het pakt 

Zware opdracht 

De uitvoering van het pakt, het 
opstellen van de wetteksten 
wordt een zware en delikate op
dracht Niet alles wat besproken 
werd kon uitvoerig in dit pakt 
opgenomen worden en zeker met 
hoe en waarom men gekomen is 
tot een aantal opties en beslissin
gen In feite weten alleen de 
onderhandelaars die de bespre
kingen meegemaakt hebben het 
hoe en het waarom, de interpreta
tie die moet gegeven worden aan 
sommige passages 

Daarom is het wellicht zinnig en 
nuttig de vraag te stellen, de 
ondertekenaars van het gemeen
schapspakt op een of andere wij
ze te betrekken bij het opstellen 
van de wetteksten waarin het 
moet gegoten worden De bedoe
ling IS spoed te zetten achter dit 
werk dat zeker met te onderschat
ten IS 

Indien men binnen afzienbare ter
mijn deze taak tot een goed einde 
wil brengen zal men geen tijd 
mogen verliezen 

Politieke moed 

Men weet in welke mate ik ertoe 
bijgedragen heb om dit gemeen
schapspakt en de vorming van 
de regering die het moet uitvoe
ren mogelijk te maken 
Ik heb de politieke moed opge
bracht dit te doen, wel wetende 
dat kritiek mij met zou bespaard 
blijven Mijn positie is pijnlijk, om
dat de reputatie die ik in mijn 
leven verworven heb door dienst
baarheid aan mijn overtuiging zon
der enig persoonlijk voordeel, 
door jarenlange moeizame en uit
puttende strijd, thans op het spel 
staat Het oordeel over mijn hou
ding zal de geschiedenis vellen 
Men heeft gesproken van een his
torisch moment Of de onderteke
ning van dit pakt een historisch 
moment geweest is zal uiteinde
lijk afhangen van de verwezenlij
king 

Indien het uitgevoerd en verwe
zenlijkt wordt zal het inderdaad 
een historisch moment geweest 
zijn, omdat dan een hernieuwde 
staat uit deze hervorming zal 
geboren worden, een staat waar
in de gemeenschappen hun 
plaats innemen, een eigen politiek 
leven zullen kunnen leiden, zich
zelf zullen kunnen zijn In vervul
ling zal gaan een ideaal waarin 
velen geloofd hebben, waarvoor 
velen gestreden hebben genera
tie na generatie Het valt sommi
gen moeilijk de overgang van de 
heilsdroom naar de realizatie er
van te aanvaarden, omdat men 
terecht kan vrezen dat de werke
lijkheid nooit zal beantwoorden 
aan de droom Maar een volk kan 
met leven van dromen, het moet 
steeds de moed hebben de 
droom in de daad om te zetten 
Nu IS het het uur van de daad Er 
staat nu veel op het spel Dit lijdt 
geen twijfel 

Ik durf in deze omstandigheden 
op U allen rekenen opdat gij alles 
zoudt doen wat in uw macht en 
uw mogelijkheden ligt opdat dit 
opzet zou slagen 

F. VAN DER ELST 
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Doe & praatdag te Mol 

Deelnemers vragen 
biezondere aandacht 
voor sport op school 
M O L — Ministers en staatssekretarissen die studiedagen of kongressen bi j
wonen plegen bij die gelegenheid het publiek te bedenken met een ministerië
le, veelal geprefabriceerde, speech. Onze staatssekretaris Vik Anciaux heeft 
geluisterd, met aandacht geluisterd... 
Wi j hebben niet zo heel veel ervaring inzake het ontvangen en verv^elkomen 
van excellenties. Trouwens het protokol heeft toch geen vat op een staatsse
kretaris die tussen het publiek op de' laatste rij gaat zitten of op een minister 
van Wetenschapsbeleid die zich tegoed doet aan een zwarte pens met appel
moes. Aan die pensen met appelmoes was een receptie vooraf gegaan. 

Die receptie werd aangeboden door 
het gemeentebesiuur van Mol Van 
Rompaey CVP-burgemeester van 
Mol had meer dan een vriendelijk 
woord over voor de Volksunie Dit 
doet vreemd aan, wij waren van de 
CVP andere taal gewend Senator 
Van Eisen bekeek de hele bedoening 
met de glimlach Hij zit dan ook al lan
ger in een CVP-VU koalitie en heeft 
dus reeds een rijkere ervaring Hem 
werd zelfs door de burgemeester hul
de gebracht voor al wat hij reeds als 
schepen voor de Sport te Mol heeft 
gepresteerd 

Na de speech van de burgemeester 
en na de heildronk (drinken kan dus 
ook heilzaam zijn) nam André De 
Beul, VVM-voorzitter, het woord Hij 
deed m geestigheid en in het maken 
van komplimentjes met onder voor 
Van Rompaey, maar wanneer hij op 
zijn beurt een heildronk uitbracht kwa
men WIJ wel in moeilijkheden Na de 
vriendelijke woorden van Van Rom
paey hadden wij ons glas met entoe-
siasme ad fundum geledigd Geen 
nood echter wij werden bediend 
door jonge dames met keurige witte 
schort en zedig neergeslagen blik, 
leerlingen van de Molse hotelschool 
De receptie werd kort gehouden — 
dit was een studiedag nietwaar — en 
er wachtte een Kempense koffietafel 
Niet zouder moeilijkheden Discipline 
is een deugd die men bij andere volke
ren kan aantreffen, wij Vlamingen heb
ben daar geen last van Zowat twintig 
personen, ingeschreven voor het mid
dagmaal kwamen met opdagen Dus 
eten teveel *? Er waren ook personen 
die met ingeschreven hadden Zij had
den zomaar gedacht « een man meer 

of minder» Toevallig hadden zij met 
meer dan 60 hetzelfde gedacht Zij 
hebben alles opgegeten ook wat 
klaar stond voor een Kempense kof
fietafel die een andere groep voor 's 
avonds besteld had De Vlaamse man
datarissen danken de hotelschool van 
Mol die het onmogelijke deed om hen 
te redden van de hongerdood 

Volkstoeloop 's middags aan tafel en 
nochtans was deze dag eerder kalm 
begonnen Toen Andre De Beul, voor
zitter van deze studiedag, met een 
substantiële rede de deelnemers wel
kom heette waren er nog meer lege 
stoelen dan deelnemers Rond elf uur 
echter was onze aanvankelijke onge
rustheid omgeslagen in tevredenheid 
om de goede opkomst 

Intussen had Geert Goubert voor het 
groeiend publiek het eerste referaat 
van deze studiedag gehouden Geert 
Goubert is voorzitter van de Oost-
vlaamse Sportraad en lid van de 
Hoge Raad voor de Sport Zijn toe
spraak ging tot de kern van de zaak 

Sportbeleid vertrekt steeds vanuit 
een bepaald mensbeeld Het dualisme 
van Descartes Cen de tegenstelling 
lichaam-geest) vervormt nog teveel 
onze visie op de mens De filozofie 
van M Merleau-Ponty geeft een een-
heidsvisie die bij het bepalen van een 
mensgericht beleid een geldig uit
gangspunt vormt Het ligt met in onze 
bedoeling een getrouw rapport te 
geven van de referaten en diskussies 
met de deelnemers Wat gezegd 
werd IS te belangrijk om het al te zeer 
ingekort en verminkt tussen enkele 
kanttekeningen weer te geven Uitge
werkte teksten en kommentaren zul

len in dit weekblad en via andere uit
gaven verspreid worden 
De toespraak van senator Van Eisen 
over gemeentelijke sportraden was 
een uitgangspunt voor verdere vraag
stelling en diskussie 
Tijdens de namiddagzitting beluister
den WIJ de referaten van dr Van Den 
Bossche, advizeur verbonden aan het 
BLOSO (deze studiedag werd geor-
gamzeerd in samenwerking met het 
BLOSO) en van M Lambrechts, 
hoofd van de sportdienst van de stad 
Hasselt De uiteenzettingen stonden 
op een zeer hoog peil en de sprekers 
zijn erin geslaagd binnen de beperkte 
tijd zeer veel te zeggen 
Terwijl de Vlaamse mandatanssert 
het sportbeleid onder de loupe na
men, waren op andere plaatsen in 
Mol hun echtgenoten en kinderen 
druk doende met meer ludieke bezig
heden Schepen Jo Valgaeren, de 
Volk,-;unieafdeling van Mol en de 
plaatselijke groep van de FVV had
den enkel het weer aan het toeval 
overgelaten Er was zowaar zelfs een 
echte autobus ter beschikking om te 
grote afstanden te overbruggen De 
met-studerende deelnemers aan de 
Doe- en Praatdag bezochten het Zil-
vermeer, beklommen de Molse toren, 
bezochten musea en tentoonstel
lingen, bewonderden de truukjes van 
een goochelaar en beoefenden eigen
handig en met inzet van hun persoon 
het onderwerp van de studiedag 
Sport 
Het IS met gemakkelijk uit te maken 
wie in Mol het meest gepraat heeft, 
wie meest gewerkt heeft is echter 
zonneklaar. 

De match van het jaar 

Door het BLOSO waren enkele sport-
momtoren naar Mol gezonden Toen 
WIJ omstreeks 17u dachten dat het 
ogenblik gekomen was om deze spor-
tievelingen te danken voor hun inzet 
sloegen wij de bal mis 
Een P-ploeg bestaande uit fferlemen-
tairen en fl-ovincieraadsleden aange
voerd door Pad Peeiers was leep 
genoeg om hun wankele kombinatie 
aan te vullen met de snelvoetige en 
deskundige BLOSO-monitoren Zij 
nam het op tegen een v/VM-ploeg die 
het wel goed meende met de bal 
maar te weimg snedig was Een uitge
breid relaas over deze match van het 
jaar leest U op onze sportbladzijde 
De 5—1 overwinning van de P-ploeg 
werd dan ook behaald in samenwer
king met het BLOSO, waar wij aan
vankelijk dachten dat deze samenwer
king zich zou beperken tot de studie
dag 

Foto Studio Statief 

Geert Goubert, Andre De Beul, Carlo Van Eisen. 

VVM-motie 
over sportbeleid 
De Vereniging van Vlaamse Mandatarissen heeft op zijn studiedag 
van 18 jum 1977, gewijd aan het gemeentelijk sportbeleid, volgende 
motie aangenomen 
• leder mens heeft het recht sport te beoefenen (Europees Sport 

voor Allen - Handvest) Het begnp Sport voor Allen, moet realiteit 
worden en de overheid moet een nationaal kader scheppen waar
binnen de Sport voor Allen — zowel massasport, topsport als 
rekreatiesport — kan worden ontwikkeld en gekoordineerd 

• De sport dient als onderdeel van de sociaal-kulturele ontwikkeling 
op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau te worden gezien De 
V V M vraagt aan de minister en de staatssekretans voor de 
Nederlandse Kuituur dat binnen de begroting van Kuituur, ruime
re kredieten ter beschikking zouden worden gesteld voor de 
sport 

• Een goede sportpolitiek start met een verantwoorde sportopvoe-
ding op school Van daaruit moet de motivatie voor een gezond 
sportleven groeien De V V M vraagt dat dringend de relatie tus
sen school en sport zou worden herzien, en de lichamelijke 
opvoeding op school — vooral dnngend op de lagere scholen — 
meer aandacht zou knjgen 

• Op het vlak van het gemeentelijk sportbeleid vragen wij onze 
mandatarissen grotere inspanningen te doen voor de promotie 
van de sport. O m vragen wij opnchting van gemeentelijke sport-
diensten met sportfunktionanssen, aanleg woonerven, speel-
parken, het rekreatieklaar maken van funktieloze gebouwen, van 
braakliggende terreinen, oude spoorwegbeddingen, enz 

• De vergadering geeft opdracht aan senator Van Eisen een voor
stel van dekreet op de gemeentelijke sportraden neer te leggen. 

23 JUNI 1977 
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ANTWERPEN 

Gulden Sporenherdenking te Antwerpen 

op zaterdag 9 juli 
om 15 uur (precies) 

in de Arenbergschouwburg 
te Antwerpen 

Inricl iter VI Verbond 
voor gepensioneerden 

(Hoofdbestuur) 

Tijdens de Sporenvieringen stellen 
we naast het woord ook de daad onn 
ons stemmenmatenaal aan te scher
pen 't Is broodnodig in een tijd waar 
de BRT (Radio en Televisie) onze 
bevolking dagelijks programma's 

A N T W E R P E N S T A D 

P O S T E R S 
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 fr per ex 50 
stuks aan 100 fr per ex Het is een 
exclusiviteit van VU-Antw Stad en 
kan aldaar, Wetstr 12, tel 368465 
bekomen worden Wordt ook opge
stuurd na storting op K B 404-
3036801-74 van VU-Antw Stad 
D I E N S T B E T O O N 
Telkens op maandag van 16 tot 19 u 
op het sekretariaat Wetstr 12, tel 
36 84 65 door volksvertegenwoor
diger A De Beul. bijgestaan door prov 
raadslid mevr Monsieur 
Of op afspraak met een onzer ge
meenteraadsleden of afgevaardigden 
bij de O C M W 

TE K O O P 
Op het sekretanaat leeuwevlaggen, 
speldjes, Vl-kleefplaten enz 

V A K A N T I E 
Tijdens de jaarlijkse vakantie zal het 
sekretanaat der afdeling gesloten zijn 
vanaf maandag 4 juli en terug open 
op donderdag 4 aug Bnefwisseling 
wordt steeds beantwoord Vergade
ringen lopen gewoon door Voor kon-
takt tijdens deze periode G Bergers, 
tel 33 91 65 of voorzitter W Willockx, 
tel 372270 

EKEREN 

I J Z E R B E D E V A A R T 
Zal plaatshebben op zondag 3 juli e k 
te Diksmuide om 11 u Gelieve deze 
dag vrij te houden en uw leeuwevlag 
uit te hangen Propaganda matenaal 
kan bekomen worden op het VU-se-
kretanaat te Ekeren Tel 41 0441 

Boechout 
herdenkt 
elf juli 
We schreven het reeds enkele 
weken geleden, m Boechout 
wordt elf-juli groots herdacht 
Schepen Schyvens van Kuituur 
heeft een knap programma 
klaar liggen De feesteli jke na
middag start met een wandel-
koncert door de gemeente van 
de Koninkli jke harmonie Boe
chout 1000 Allegro zingt en de 
Dansende Vingers spelen En 
als klap op de vuurpij l knjgen 
we het optreden van Jef Burm 
Hi | zal ook de ganse namiddag 
animeren En de feestrede van 
Clem De Ridder, algemeen 
voorzitter van het Davidsfonds 
zal vast en zeker uitgroeien tot 
een stnjdrede Verheugend is 
ook het feit dat met minder dan 
26 Boechoutse verenigingen 
hun zegen hebben gegeven. Z i j 
zullen er mee helpen dat het 
gemeentepark te klein is op 26 
juni. 
Aanvang - H u 30. 

voorschotelt, die een uitdaging zijn 
voor onze goede muzikale vorming 
Medewerkers : llona Van Brandt (lyr 
sopraan) Alfons Peeters ( tenor). 
Hedwig Smets (bariton). Willem De 
Meyer (samenzang). het gemengd 
koor van de V V V G « Animato », Schil
de het Art Verhoevenkoor (Bras-
schaaO, leid Mst L Verheyen , het 
Jeugdfanfareorkest (dirigent G Foil-
man) het ballet der Kempen (chor 
Ph Vervoor t ) , speaker Oscar Pop-
p e , begeleiding Frans Cauwen-
berghs, film techn ploeg van de 
schouwburg geluid Fr Vanden 
Maegdenbergh, samensteller en re
gie Jules Vranken 

Onnodig te verwijzen naar de schitte
rende prestatie van vorige jaren Dit
maal IS het nog mooier, nog beter 
Daarom deze oproep om uw vrien
den en familie aan te zetten deze 
sporenvienng bij te wonen 

Juli is wel een vakantiemaand We 
moeten een bomvolle zaal krijgen U 
waart steeds een trouwe bezoeker 
Ook dit jaar kunnen kaarten beko
men worden aan 50 % Prijzen voor 
genummerde plaatsen 60 fr Mag ik 
u vragen dnngend te telefoneren op 
nr 3319 50 (6 U en het gebeurlijk aan
tal kaarten te willen opgeven Ze wor
den u per kerende opgezonden 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

D O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

KONINGSHOOIKT 
NAAR DIKSMUIDE 

Ter gelegenheid van de 30ste IJzer
bedevaart 3 7 '77 leggen wij een nog 
grotere bus in dan andere jaren Ver
trek 6 u 30 Leopoldplaats. terugreis 
via Boudewijnpark Brugge en ( jent 
Inschnjven bij de bestuursleden 
Prijs volwassenen 150 fr , kinderen 
75 f r (tot 14 jaar) 
F I E T S R A L L Y 
Op zondag 10 juli nodigen wij alle 
leden en vnenden van onze en de 
ons omnngende afdelingen uit voor 
deelneming aan onze fietsrally 
Vertrek van 1300 tot 1430 uur 
Inschnjvingen en reglement Lokaal 
Jong J u t B Van Hoolstraat 48 tot 
uiterlijk 14 u 30 

G R O O T - H E I S T N A A R D E 
IJZER 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen we 
ook dit jaar deelnemen aan de 50e 
bedevaart te Diksmuide op 3 juli 
Vertrek 6u 30 aan i «De Kievit» 
voor Wiekevorst, Schriek en Booi-
schot aan het «H Hartkollege» te 
Heist voor Hallaar, Itegem en Heist 
Deelname in de kosten (200 fr vol
wassenen, 50 fr jeugd (onder de 18 

|J 
Ten laatste om 22 uur zijn we terug 
thuis 
Inschrijvingen voor 25 juni 
Willy Anthonis, tel 015/246909 , He
lene V D Meutter tel 015 /244434 , 
Jos Claes 014/21 2043 , Frans V D 
Broek, tel 015 /222286 , Guillaume 
Geeraerts tel 015/233303 Danny 
De Cuyper 015/244058 
N B Denk eraan dat op 3 juli en 11 
juli de Vlaamse Leeuw klauwt aan 
elke Vlaamse woning 

H O B O K E N 

I J Z E R B E D E V A A R T 
De Vlaamse kulturele kring Jan Peet
ers legt een autobus in op zondag 3 
juli kostprijs 170 fr per persoon, 
drinkgeld inbegrepen Vertrek om 7 
uur op de Kioskplaats voor politiebu
reau Wij verwachten dan ook zoveel 
mogelijk inschnivinqen 
Inschnjven bij Jos Van den Nieuwon-
hof, St-Bernardsestwg 793, te/ 
272848, en bij Clem De Ranter, 
Steynstraat 85, tel 277278 

M O V E 

I J Z E R B E D E V A A R T 
Op 3 juli wordt er een bus ingelegd 
vanuit Hove naar de 50e Ijzerbede
vaart ' Vertrek 6 u 50 St-Laureys-
plein Terug rond 20 u Prijs 200 fr 
Jongeren beneden de 25 j 100 fr 
Raamaffiches eveneens te verkrij
gen bij Willem Nollet, Wouwstraat 
82, Hove 

M E C H E L E N N A A R D I K S M U I D E 

Zoals in het verleden wordt ook dit 
jaar gezorgd dat Mechelen vertegen
woordigd zal zijn te Diksmuide op de 
IJzertjedevaart op 3 juli e k 
Waar vong jaar twee autokars volge
boekt waren wordt er nu gezorgd 
voor drie, om aan de vraag te kunnen 
voldoen 
Er wordt vertrokken om 7 u stipt aan 
de «London Taverne» aan de Vijf-
hoek, en nog enkele stopplaatsen zul
len later bekend gemaakt worden De 
terugreis vanuit Diksmuide zal gaan 
over leper en Gent waar telkens ver
poosd kan worden, en het aankomst
uur te Mechelen zal zijn rond 20 uur 
Reiskosten, drinkgeld en btw inbegre
pen 185 fr 
Op voorhand en tijdig inschrijven is 
wel vereist 

Z W I J N D R E C H T 
N A A R 
D I K S M U I D E 

Traditiegetrouw trekken we met de 
autobus naar Diksmuide Inlichtingen 
en inschrijving bij ons gemeenteraads
lid Piet Sevenns, Vlaams Huis, Polder
straat 15, Zwi jndrecht 

JUNI 
23 ANTWERPEN (Stad) Voorlichtingsvergadenng «Gemeen-

schapspakt» om 20 uur in St -Jorishof, Diepestraat 42 
24 KONTICH-WAARLOOS Gemeentelijke 11-juli-vienng om 

20 u 15 in St -Jozefsinstituut Met medewerking van Groene 
Kapel, Harmonie Vrede en Vermaak, Harmonie St-Cecilia en 
kunstgroep «Shaida» van O-L-Vrouw-Waver Gastspreker 
Paul Daels alg voorzitter V V B 

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

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

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

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

25 ANTWERPEN • Guldensporenherdenking om 20 u in « St-Jons-
hof» Programma Diarama « Vlaanderen, mijn land » door de 
heer Hermans Optreden van de jeugdgroep « De Vlaamse sloe
bers» Orgel Gaston Wauters, feestredenaar Dries Bogaert 

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

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

30 DEURNE • voorlichtingsavond over het gemeenschapspakt om 
20 u 30 in lokaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 Spreker Paul 
Doevenspeck, gemeente- en provincieraadslid 

HERENTALS 
NAAR DIKSMUIDE 

O p 3 juli a s wordt er opnieuw op 
bedevaart gegaan naar de mooie 
IJzerarm 

Ook de afdeling Herentals wil van 
deze dag iets mooi maken Daarom 
wordt er een bus ingelegd met de 
bedoeling onze vnenden de kans te 
geven om zoveel mogelijk in groep 
aanwezig te zijn Er is in deze reis ook 
een bezoek voorzien aan de prachti
ge Vlaamse Ardennen, en bij prachtig 
weer een wandeling langs de kust 

Het vertrek is voorzien te Herentals, 
markt (Hotel De Zalm) om 6 u st ipt 
thuiskomst voorzien om 22 u 
Onkosten 200 fr voor volwassenen 
en halve pnjs voor kinderen onder de 
12 jaar 

Er IS gelegenheid tot inschnjven op de 
volgende adressen met sluiting van 
inschnjving op 26 juni 
Anthonis Francis, Liersesteenweg 3, 
Herentals, tel 014/21 26.50 
Verheyen-Lievens, Kleerroos 57, He
rentals, tel 014/21.6027. 
Van Looy Edmond, Hoefsmidstraat 
4, O -L -V -O len 
Van den Bosche Maria, Azaleastraat 
12, Herentals. 

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 ju l i 

31 juli - 12 aug 
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 

HERENTALS 
MORKHOVEN 
NOORDERWIJK 
ACHTER HET AKKOORD 

Het VU-bestuur Herentals - Morkho-
ven - Noorderwijk deelt mede een ern
stige bespreking te hebben gewijd 
aan het gemeenschapsakkoord 
Keurt de beslissing van de partijiaad 
IV m het Egmontakkoord en de rege
ringsdeelname goed 
Verwacht van de VU-ministers een 
grote waakzaamheid bij de politieke 
uitwerking van de afgesloten overeen
komst 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool Begij-
nenvest 99. Antw 
Tel 336058 en 450531 

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

I 

NIEUWS UIT 
MERKSEM 
O V E R L I J D E N 
Met droefenis vernamen we het 
overlijden, in haar 78e levensjaar van 
mevr Dubois-Clement moeder van 
de Merksemse VU-voorzitter Man
datarissen en bestuursleden willen 
langs deze weg hun diep medevoe-
len betuigen met hun voorzitter, zijn 
echtgenote en kinderen en met de 
families Dubois en Clement 
I J Z E R B E D E V A A R T 
Ook voor deze 30e IJzerbedevaart 
wordt vanuit Merksem een autocar 
ingelegd met vertrek aan VI Huis Tijl, 
Bredabaan 298, op zondag 3 juli om 
6 u 30 Inschnjvingsprijs 160 fr per 
persoon Op verzoek zullen we dit 
jaar op de terugreis een bezoek bren
gen aan Wachtebeke Inschnjvingen 
worden ingewacht bij A Brat Tram-
mezandlei 11, tel 460279 
G U L D E N S P O R E N V i E R I N G 
De traditionele 11 juliviering heeft dit 
jaar plaats op zaterdag 9 juli vanaf 
20 u 30 in zaal Tijl Bredabaan 298 
Er wordt gezorgd voor een geva
rieerd programma en voor de steeds 
aanwezige hongengen zullen beleg
de broodjes tegen een zeer schappe
lijk prijsje worden aangeboden 
B E Z O E K A A N B O K R I J K 
Spaarkas Tijl gaat op uitstap en 
brengt een bezoek aan het Open
luchtmuseum te Bokrijk op donder
dag 21 juli e k W e vertrekken aan VI 
Huis Tiji om 9 u en de deelnameprijs 
bedraagt 130 fr per persoon Ieder
een mag mee, maar de plaatsen zijn 
beperkt zodat tijdig inschrijven bij A 
Brat Trammezandlei 11, tel 460279, 
ten zeerste wordt aanbevolen 
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BRABANT 

Ruime belangstelling voor 
Gemeenschapspakt in Nieuw Diest 
De Volksunie van Nieuw Diest was er als de kippen bij om een publieke infor
matiebijeenkomst over het gemeenschapspakt te beleggen. Als reaktie op 
een grote aankondiging in een plaatselijk reklameblad kwamen dan ook heel 
wat mensen van verschillende gezindheden opdagen om in het Bergenhof te 
Molenstede een hele avond en zelfs tot op de morgen te luisteren en vooral 
om vragen te stellen. 

Genneenteraadslid Dirk Van de Wey-
er opende de vergadering met aan de 
aanwezigen uit te leggen dat de 
Vlaamse Bevlieging een nieuw stadi
um was ingetreden. «Vlaanderen 
juicht niet om de toegevingen, aldus 
spreker, maar is er zich van bewust 
dat een nieuwe en wellicht definitieve 
stap werd gezet naar de ontvoog
ding ». 
Van de Weyer ging van de stelling uit, 
dat een partij, die haar programma vol
ledig wil uitvoeren, een volstrekte 
meerderheid moet halen. De huidige 
politieke situatie, aldus spreker, is niet 
van die aard dat ook maar één partij 
zulke meerderheid zou halen. Een ver
gelijk is in dit land dan ook noodzake
lijk. 
Voorts zei het VU-gemeenteraadslid 
nog, dat de Vlaams-Nationale partij 
een realistische houding heeft aange
nomen door plaats te nemen aan de 
onderhandelingstafel. 
Er is veel kritiek op het akkoord, aldus 
nog de spreker. Maar een grondige 
informatie zal vele onduidelijkheden 
ophelderen. 
Na deze korte maar duidelijke toe
spraak, kwam kamerlid Willy Kuijpers 
aan het woord. Het publiek wacht dui
delijk met spanning op wat deze politi
cus, waarvan in de pers beweerd 
werd, dat hij tegen het akkoord was, 
gaat vertellen. 
Kuijpers geeft toe, dat hij bij het horen 
van de eerste berichten uit zijn even
wicht gebracht werd. Toen hij echter 
de definitieve tekst onder ogen kreeg, 

BIERBEEK 
NAAR DIKSMUIDE 

In samenwerking met het Dosfelinsti
tuut, de VUJO en de FVV, organi-
zeert Volksunie-Bierbeek een busreis 
naar Diksmuide. Vertrek te 6 u. 30 in 
Bierbeek en te 6 u. 45 in Korbeek-Lo. 
Inschrijven bij Hendrik Maes, Oude 
baan 129 te Korbeek-Lo (tel. 
46.65.14). Prijs 150fr. Jeugd tot 14 
jaar: 75 fr. Thuiskomst rond 17 uur. 

ITTERBEEK 

Richard Thiebaut 
overleden 
Te Aalst overleed de h. Richard Thie
baut, gekende figuur in Vlaams-natio-
nale kringen. Hij werd gisteren, 
woensdag, te Itterbeek ten grave 
gedragen. Aan mevrouw Thiebaut-
Van der Weeën en de ganse familie 
bieden wij onze deelneming in de 
rouw aan. 

TERVUREN-VOSSEM-DUIS-
BURG 

Hedenavond 23 juni om 20 u. 30 
volksvergadering in zaal Edel
weiss, Steenweg op Duisburg te 
Vossem. Op het programma: uit
eenzetting over het Regeerak
koord en het Gemeenschaps
pakt door Kamerlid Willy Kuij
pers. 

met daarbij de nodige informatie, ge
loofde dit kamerlid in het akkoord. Hij 
zal dit dan ook met kracht verde
digen, zonder de negatieve aspekten 
ervan uit de weg te gaan. 
Op zijn eigen manier werpt Willy een 
blik op de voorbije zestig jaar — en al 
het onrecht, Vlaanderen aangedaan 
in die tijd. 
Nadat Kuijpers zowel de negatieve 
als de pozitieve aspekten van het 
pakt belicht heeft en hierbij duidelijk 
verklaart dat de uitvoering ervan niet 
van een leien dakje zal lopen, komen 
de vragen als een waterval los. 
Het publiek spaart Kuijpers niet, die 
zelf sommige vragen nog scherper 
stelt en er dan sereen een duidelijk 
antwooord op geeft. Belangrijk was 
de tussenkomst van familieleden van 
Jezus-Eikenaren. Kuijpers ging uitvoe
rig op deze tussenkomst in. Gevolg 
was dat deze mensen na de vergade
ring de eersten waren om Willy geluk 
te wensen en toegaven, dat zij met de 
gege\^ns, welke ze nu hadden een 
heel andere kijk op de situatie had
den. 

We kunnen in de beperkte ruimte van 
dit artikel natuurlijk niet alle tussen-

VU-St.-Pieters-Leeuw 
achter Pakt 
De politieke Raad van de VU in de 
fusiegemeente Sint-Pieters-Leeuw 
heeft nogmaals het gemeenschaps
pakt kritisch onderzocht. 
— Neemt akte van : 
a) de goedkeuring door de Partijraad 
van: 
— het gemeenschapspakt 
— de regeringsdeelname van de VU 
b) en de vertrouwensstemming daar
over in het parlement: 
— Stelt vast dat dit gemeenschaps
pakt een stap is naar een tweeledig 
federalisme. 
— Betreurt dat de Nederlandse ge
meenschap, ontkracht door de tradi
tionele partijen, die gedurende de laat
ste dertig jaar alle Vlaamse troeven 
verkwanselden, binnen het Belgisch 
bestel, opnieuw een onrechtvaardige 
prijs moest betalen om deze stap 
naar Vlaams zelfbestuur te zetten. 
— Zal nauwgezet waken over de 
strikte toepassing van die schikkingen 
die voor de Nederlandse gemeen
schap gunstig zijn. 
— Aanvaardt, overeenkomstig de 
fundamentele demokratische begin
selen binnen de VU, de beslissing van 
de Partijraad. 
— Zet de politieke strijd verder voor 
de verwezenlijking van een volwaar
dig zelfbestuur voor en door de 
Vlaamse volksgemeenschap. 
— Bevestigt haar volkomen trouw 
aan de Volksnationale partij die de 
Volksunie is en blijft. 

Deze motie werd aan de politieke 
raad ter stemming gelegd. Uitslag: 
85 % voor, 15 % tegen, geen onthou
ding. 

De familie VEULEMANS-VAN OPSTAL 
meldt U het overlijden van 

Louis VEULEMANS 
echtgenoot van Mart Van Opstal 

geboren te Tienen op 9 juni 1898 en overleden, na 
een kortstondige ziekte, te Brussel op 13 juni 1977. 
Hij werd in alle eenvoud begraven te Schaarbeek, op 
17 juni 1977. 
d'Hoogvorststraat 3 
1030 Schaarbeek 

komsten citeren. Feit is echter dat 
sommigen dadelijk voorstelden een 
brief aan de nationale VU-leiding te 
zenden waarin men het vertrouwen in 
de onderhandelaars en het pakt zou 
uitspreken. Hierop werd echter niet 
ingegaan, omdat zulke brief reeds 
werd verzonden namens de VU-lei-
ding in Nieuw Diest 

Opvallend tijdens deze bijeenkomst 
was, dat naast veel jongeren, ook een 
heleboel oudere Vlaams-Nationalisten 
aanwezig waren, die stuk voor stuk 
achter het pakt stonden. 
Wij zijn ervan overtuigd dat in Nieuw 
Diest op maandag 13 juni jl. heel wat 
mensen weer wat wijzer werden. 
Langs deze weg houden wij eraan de 
andere afdelingen of gewesten aan te 
raden zulke informatiebijeenkomst te 
organizeren, indien ze het nog niet 
gedaan hebben ten minste. 

W.S. 

GEWESTELIJKE 
GULDENSPOREN-
VIERINGTE 
MELDERT 
op zaterdag 2 juli 1977 
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar 
door de gemeenten Hekelgem, Esse-
ne, Teralfene en Meldert een gemeen
schappelijke Guldensporenviering op 
touw gezet. Dit jaar is Meldert de 
inrichter en heeft volgend feestpro
gramma samengesteld op zaterdag 2 
juli: 
14 u. Vrolijke Guldensporenrit (per 
fiets) doorheen de vier gemeenten. 
Iedereen (jong en oud) mag deelne
men aan deze kosteloze toeristische 
trip die gepaard gaat met een heem-
kundig zoekspel. Samenkomen te 13 
u. 45 aan een van de volgende plaat
sen : Hekelgem aan de parochiekerk; 
Essene aan het voormalig gemeente--
huis; Teralfene aan het voormalig 
gemeentehuis; Meldert aan het Paro-
chiecentrurri (Stevensveld). ledere 
deelnemer krijgt als herinnering een 
leeuwewimpel I 
17 u. 30 Guldensporenmis te Meldert 
(Parochiecentrum, in openlucht) Homi
lie door E.H. Roger Ghijsens. De muzi
kale groep «Jong Talent» luistert de 
H. Mis op. 
18 u. 30 Guldensporenfeest (even
eens Parochiecentrum-MelderÜ Het 
wordt een echt volksfeest met mede
werking van de Meldertse Muziek
maatschappijen, met volksspelen, lui
mige Guldensporentoespraken door 
kandidaten uit de 4 gemeenten, volks
zang, enz... Bij het einde van het feest 
wordt aan de winnende gemeente de 
Goedendag als een trofee uitgereikt. 
Alle Vlamingen, zonder onderscheid 
van opinie, zijn welkom en vlaggen 
met de leeuwevlag zowel op het 
weekeind van 2 en 3 juli, als dit van 9, 
10 en 11 juli I 

NAAR DIKSMUIDE 

Door VTB-VAB-afdeling Hekelgem, 
Essene, Meldert, Teralfene wordt ter 
gelegenheid van de Jubileumbede
vaart naar de IJzer een extra-autocar 
ingelegd en wel tegen een uitzonder
lijk lage prijs: Slechts 120 fr. (kinderen 
60fr). Namiddagtrip doorheen het 
Zuidvlaams heuvelland met boswan-
deling te Vloesberg (of verpozing 
aldaar). Best lunchpak meenemen 
voor 's middags. De wandeling staat 
onder leiding van Alfons Van Nieu-
wenhove. 
Gelegenheid tot instappen : Teralfene 
kerk om 6 u. 45, Essene kerk 6 u. 55, 
Affligem Vijfhoek om 7 u. en Hekel
gem Sportwereld om 7 u. 05. 
Onmiddellijk inschrijven bij L Van der 
Schueren, Kruisstr. 23 Hekelgem (tel. 
053/66.72.00) door betaling van de 

JUNI 

24 SCHERPENHEUVEL: Voorlichtingsvergadenng over gemeen
schapspakt om 20 u. 30 in zaal St-Norbertus, Pr. de Merode-
laan, Averbode. Spreker; Willy Kuijpers. 

25 BERTEM - LEEFDAAL - KORBEEK-DIJLE : 2de VU-bal in zaal 
« De Vrede » om 20 u. 30 te Bertem. DJ Dédé. Inkom 60 fr. Voor
verkoop : 50 fr. 

27 LEUVEN (Arr.): Arrondissementsraad om 20 u. in zaal 
«'t Broeck », Broekstraat. Spreker: de heer Erik Van Lerberghe, 
kabinetschef van de vice-goeverneur van Brabant 

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-St.-Joost-ten-No(le roept op tot eenheid 
In voltallige vergadering bijeengeko
men stellen wij vast dat het in het 
gemeenschapspakt besloten statuut 
voor Brussel door onze afdeling kan 
aanvaard worden, op voorwaarde dat 
de in het pakt opgenomen punten 
naar geest en letter integraal worden 
uitgevoerd. 
Wat de randgemeenten betreft stel
len we met ontgoocheling vast dat de 
zes gemeenten met faciliteiten hun 
statuut behouden, en dat daaren
boven aan tien andere delen van 
gemeenten een nieuwe vorm van faci
liteiten wordt toegekend. Wij doen 
een beroep op de verantwoordelijk
heid van onze officiële vertegenwoor
digers om het bewuste inschrijvings-
recht te beperken tot de huidige gene
ratie, en aldus te laten uitdoven in tijd. 
Wij stellen met vreugde vast dat de 
tweeledige staat — hoofddoel van 
onze partij sedert zijn oprichting — 
aan de hand van dit pakt tot stand 
kan komen. Evenwel ontstemt het 
ons dat de verdeelsleutel voor de 
dotaties aan de gewestraden even
eens een overbodige toegeving van 
Vlaamse kant bevat, waardoor we 
slechts 54 (i.p.v. 57 %) toebedeeld 
zullen krijgen. Hetzelfde geldt voor 

onze vertegenwoordiging in het Euro
pese parlement 

Wij besluiten dat niettegenstaande de 
negatieve punten in het akkoord wij 
ons vertrouwen moeten blijven stellen 
in de Volksunie, en doen een beroep 
tot eenheid onder de Vlamingen. 

Benevens ons standpunt inzake het 
Egmontpakt eisen wij nadrukkelijk en 
ondubbelzinnig dat de in het regeeer-
akkoord opgenomen clausule betref
fende amnestie aan de slachtoffers 
van de repressie met kracht en vast
beradenheid wordt doorgedrukt 

TITEL WEGGEVALLEN 
In onze vorige uitgave is op biz. 
7 de titel, die boven de laatste 
kolom moest staan weggevallen. 
Het gaat inderdaad niet om de 
slot-alinea van de rede van VU-
senator Van der Eist doch om 
een passus uit de rede van VU-
senator Raskin, die daarmee 
trouwens zijn maiden-speech 
als senator hield. 

Affichenslag in Groot-Leuven 
Op de zitting van 16 juni besliste de raad van het OCMW-Leuven dat 
er voortaan geen aanplakbrieven, noch nederlands- noch franstalige, 
meer mogen aangebracht worden in de aankomsthal van het Sint-Pie-
tershospitaal. 
Die beslissing werd genomen toen de VU-afgevaardigde in de raad, 
Tilly Bollaerts, protesteerde tegen het feit dat de aanplakbrief «50 
jaar IJzerbedevaart» amper een halfuur nadat ze uitgehangen werd, 
op bevel van de direkteur van het Sint-Pietershospitaal, weggeno
men werd. 
De VU zal er nu op aandringen dat de genomen beslissing herroe
pen wordt en dat nog enkel aanplakbrieven in de Nederlandse taal 
mogen uitgehangen worden. 

VU-Bierbeek besprak het Pakt 

Tijdens.een druk bijgewoonde (uitgebreide) bestuursvergadering, heeft 
de VU-'afdeiing van Bierbeek het regeerakkoord, en in het bijzonder 
het gemeenschapspakt onderzocht. Na een uitvoerige en verhelderen
de uiteenzetting door Willy Kuijpers, volgde een geanimeerde diskus-
sie. VU-Bierbeek ziet in het pakt een aanloop tot de reallzatie van de 
Vlaamse staat en bevestigt zijn volle vertrouwen in de Volksunie-lei
ding om over een korrekte uitwerking van het pakt te waken. Om de 
Bierbeekse bevolking objektief te informeren over het afgesloten 
regeerakkoord, heeft de busploeg ruim 2.000 exemplaren van de spe
ciale «WIJ«-editie met de integrale tekst van het gemeenschapsak
koord verspreid. 

^ ^ P ' 
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Gezellig en lekker eten?. 

® e tlDabeeme 
RESTAURANT 

is nu ook 's middags open! 
met dagmenu èn kaart. 

Kaasmarkt 157, 1810 WEMMEL - 02/478.83.18. 

Eersfe gemeentelijke 

11 juli-herdenking 

te Liedekerke 

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 ais 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 
Diksmulde. 
Inschrijven bij VU-bestuursleden of in 
het Vlaams Sociaal Centrum, dinsdag 
en vrijdagavond tussen 20 en 21 u. 
Prijs 140 fr., vertrek op het Liedekerk-
se marktplein om 7 u. 30. In de namid
dag uitstap! 

Eenakterswedstrijd 
van de Nederlandse 
Kultuurkommissie 

Een jury van 9 teaterdeskundigen 
onder voorzitterschap van André 
Monteyne, beleidsverantwoorde
lijke «Kulturele Uitstraling» van 
de Nederlandse Kultuurkommis
sie is gisteren overgegaan tot de 
bekroning van volgende eenak
ters: 

De I e prijs van 40.000fr. gaat 
naar Juul Lambrechts uit Puurs 
voor « De Grog ». 

De jury heeft het nodig geacht de 
tweede prijs te verdelen : 

15.000 fr. voor « Stringkwartet» 
van Marie-France De Block uit 
Antwerpen en 15.000 fr. voor 
« De direkteur is een brood » van 
Paul Gelissen uit Viersel. 

De officiële prijsuitreiking zal 
plaats hebben na de vakantiepe
riode. 

OOST-VLAANDEREN 
VU-Zottegem: Het echte werk begint pas! 
De plaatselijke VU-afdeling organi-
zeerde maandag jl. een druk bijge
woonde gespreksavond over het ge-
meenschapspakt. 
Gemeenteraadslid André Geens ont
leedde dit uiterst belangrijk dokument, 
dat het uitgangspunt is van een lange 
en moeilijke staatshervorming. Achter
eenvolgens besprak hij de bevoegd
heden die nationaal blijven, de be
voegdheden van de gemeenschap
pen en die van de gewesten. 
De VU stopt het niet weg dat zij met 
bepaalde regelingen in het akkoord 
zelf ook niet zo gelukkig is. Maar om 
de op gang gekomen noodlottige 
gewestvorming met drie om te buigen 
tot een aanvaardbaar federalisme 
moet er een prijs worden betaald. 
Door het opqeven van onze Vlaamse 
meerderheidspositie bij de grondwets
herziening van 1971 kunnen de Frans-
taligen nu hun veto stellen tegen elke 
Vlaamse eis. De Vlaamse onderhan
delaars zijn erin geslaagd nu een doel
treffende grendel in te bouwen in de 
regeling ter bescherming van de Brus
selse Vlamingen. 

Germain De Rouck wees op de enor
me mogelijkheden die in het akkoord 

zitten om de zelfbestuurgedachte 
waar te maken. Met treffende voor
beelden toonde hij aan hoeveel de 
Vlamingen kunnen bereiken als ze het 
maar zelf willen. Er zal nog hard moe
ten worden gestreden om de rege
lingen in goede wetteksten om te zet
ten. Het echte werk begint pas. Daar-

Wie is wie bij VU-Aalst' 
Voorzitter: Daniël Denayer, B. Moy-

ersoenpark 12, tel.: 21.79.87. 
Ondervoorzitter: Guido De Groote, 
Kreupelveldstraat 53, tel.: 70.10.68. 
Sekretaresse: Jeanine Merckx, 
Nieuwbeekstraat 95, tel.: 77.71.07. 
Penningmeester: Walter Van der Vin-
eken, Esplanade 10/9. 
Organizatie : Emiel Tavernier, Binnen
straat 32, tel.: 21 42.07. 
Propaganda : Pol Luycx, Biekorfstraat 
99 en Herman Van Laethem, K. Van -
de Woestijnestraat 69, tel.: 21.37.79. 
Leden : Johan Van Cleemput, O. Den-
dermondsesteenweg 374, tel.; 
70.04.01 ; Veerie Vandaele, O. Dender-
mondsesteenweg 298, tel.: 70,05.84; 
Willy Alloc, Parklaan 141, tel.: 
21.86.60: Kamiel Boel, Verbrandhof-

om is de deelneming van de VU aan 
de regenng ten volle verantwoord. 

Uiteraard lokten de uiteenzettingen 
heel wat vragen uit. Toch waren alle 
aanwezigen het erover eens: de 
Volksunie blijft een Vlaamse waar
borg. 

straat 43, tel.: 21.57.44; Godfried De 
Rauw, Esplanadestraat 7, tel.. 
21.21.42; Luc Moereels, A. Nichels-
straat 53, tel.: 21.5339. 

MANDATARISSEN 
Fraktieleider GR; kamerlid Jan Cau-
dron, St. de Jonghestraat 85, tel.: 
70.40.64. 
Schepen Openbare Werken en Ruim-
tel. Ordening : Jan De Neve, Parklaan 
205/B.5. 
Schepen Personeel en Volksgezond
heid : Antoon Blommaert, Oude Gent-
baan 40, tel.: 21.87.00. 
Gemeenteraadslid en lid OCMW: Ar
seen Carlier, Dirk Martensstraat 76, 
tel.: 7011.70 
Gemeenteraadslid: P.P.J. Vanderbe-
ke, Leopoldlaan 97, tel.; 21.38.00. 

LIMBURG 
HAASELKARR.) LUMMEN 

Op woensdag 15 juni vergaderden in 
Hotel Warson te Hasselt het Arrondis
sementeel Bestuur (19 u.) en de Ar-
rondissementele Raad (20 u. 30). 
Hoofdpunt op de agenda van de 
Arrondissementele Raad was de toe
spraak van Jaak Gabriels. Onder
werp • Hoe verkiezingen winnen ? 
Volgende punten: Ledenstand (Die
penbeek, Halen, Heppen, Paal en Zon
hoven zijn volledig in gebreke geble
ven ; Koersel en Genk hebben slechts 
gedeeltelijk afgerekend); financiële 
toestand (nog een paar kantons moe
ten hun verkiezingsbijdrage vereffe
nen) ; uitgave De Minzame Limburger 
(medewerkers gevraagd !); overzicht 
van de provinciale kommissies; aan
staande bestuursverkiezingen. 
Tot slot van de vergadering sprak 
minister Rik Vandekerckhove over de 
politieke toestand. 

Volgende vergadering: na de vakan
tie. 

LEDENVERGADERING 
Een dertigtal aanwezigen op de leden-
vergadenng van donderdag 16 juni. 
Als inleiding sprak Willy Putzeijs even 
over de Volksunie in Limburg en de 
Volksunie in Lummen. Gastspreker 
volksvertegenwoordiger Willy Desay-
ere sprak daarna over de Volksunie 
in de regering. Natuurlijk werden er 
heel wat vragen gesteld achteraf en 
volgden er levendige diskussies. 
Een geslaagde avond, maar volgende 
keer nog meer aanwezigen I 

GEBOORTE 
Proficiat voor Ruben, derde kindje 
van Piet Boni en Treesje Raskin. 

IJZERBEDEVAART 
Bedevaarders uit Lummen en omge
ving kunnen zich tot 30 juni aangeven 
bij Marcel Ulburhgs en Willy Putzeijs. 
Prijs: 150 fr. (kenteken en koffie 
onderweg inbegrepen). 

JUNI 
23 

24 

GERAARDSBERGEN ; voorlichtingsvergadering over het «Ge-
meenschapspakt» om 20 uur in de Stadsschouwburg. Spre
kers : Germain De Rouck, Frans Baert en Eugeen De Facq. 
ST.-AMANDSBERG : voorlichtingsvergadering om 20 uur over 
het Gemeenschapspakt. In zaal Tijl, Klinkkouterstraat. Spreker: 
Frans Baert. 

Autokaravaan tegen Doel IV 
De bevolking in het Waasland is niet te spreken over de inplanting 
van kerncentrales op de linkeroever. 
In februari jl. maakte VU-Waasland reeds een kernvernietigend doku
ment bekend. Nu gaat het Waasland eens te meer over tot de aktie : 
op zaterdag 25 juni, met een autokaravaan, tegen de installatie van 
Doel IV. Bijeenkomst om 10 uur op de markt in Beveren. 
Protesttocht over Vrasene, Sint-Gillis, De Klinge, Meerdaal, Verre
broek, Kieldrecht en... Doel. Iedereen is welkom I 

VUJO-Gent fietst naar Diksmuide 
Vrijdag 1 juli 
Om 15 u. vertrekken de mensen van 
het arr. Leuven op de Oude Markt 
richting Gent. 
Rond 20 u. verwachten wij deze men-

OUDENAARDE 

De Vlaamse Vriendenkring Oudenaar
de organizeert op zaterdag 9 juli een 
Guldensporen T-dansant in zaal St.-
Lucas, (jelukstede Oudenaarde. Be
gin 20 u. 30. Inkom 40 fr. 

ZO€K€RC]€S 
Ervaren handelsreiziger, 48 j. , 
special, wijnen en likeuren, zoekt 
passende betrekking Voor in
lichtingen z.w. senator O. Van 
Ooteghem (Tel. 091/30.72.87). 

(N72) 

— Technisch ingenieur-industrië
le scheikunde komt einde augus
tus uit legerdienst, zoekt een 
aangepaste betrekking in Gent 
of omgeving. 

— Meisje van 16 jaar, lager 
onderwijs, woonachtig te Meche-
len, zoekt een betrekking in Me-
chelen of omgeving. 

Jongeman uit Sint-Katelijne-Wa-
ver zoekt een betrekking van 
t>ediende, 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 
hetnummer015/21.79.0O (N74) 

— Jonge bediende - klerk-typist, 
te begeven OCMW-Berchem. In
lichtingen . Vital Peeters, tel. 
031/21.4624 (N75) 

Pakt en paling bij VU-St.-Amandsberg 

De afdeling Sint-Anaandsberg van de Volksunie 
richtte vrijdag 10 juni een gezellig samenzijn in met 
als hoofdbrok «paling op zijn provencaals». 
In de zeer goed gevulde zaak «Tijl» (85 aanwezi
gen) hadden ook enkele van onze parlementairen 
een plaatsje gevonden om te komen smullen van 
dit feestelijk visgerecht. 
Gemeenteraadslid Hugo Waterloos verwelkomde 
de aanwezigen en zette na het overvloedig maal de 
gastkok de heer Roeland en echtgenote letterlijk en 

figuurlijk in de bloemetjes en verleende dan het 
woord aan senator Oswald van Ooteghem. 
Laatstgenoemde trachtte in een .lange 15 minuten 
enkele aspekten van f iet gemeenschapsakkoord te 
belichten of te verduidelijken en wees er op de nu 
meer dan ooit een samenhorigheid van al onze 
vlaamsvoelende mensen een noodzaak is. 
Tot laat in de avond werd dan neg gemoedelijk 
nagekaart over politiek, paling en Volksunie... 

Jan Buyie 

sen op de Brusselse steenweg (kruis
punt Merelbeke - Heusden) aan de 
grens van Gent. 

Zaterdag 2 juli 
— Om 10 u. gaat er een vormingsge-
sprek met diamontage door die ver
zorgd wordt door Willy Kuypers. (Ie
dereen die de fietstocht meemaakt 
wordt dringend verzocht hierop aan
wezig te zijn). 
— Om 12 u. krijgen we een stevig mid
dagmaal aangeboden. 
— Om 13 u. vertrekt de fietstocht 
begeleid door 2 radiowagens en het 
Vlaams Kruis. 
— Rond 17 u. 15 onze aankomst in 
Diksmuide. 
— Om 20 u. gaat er een bezinnings
moment door in de krypte van de 
Oude IJzertoren. 

Zondag 3 juli 
— Rond 7 u. 30 doen we een verwoe
de pQging om op te staan. 
— Toch vertrekken we om 8 u. 30 
naar de Ijzerlaan waar elke bereidwil
lige kan helpen kolporteren. 
— 11 u.: IJzerbedevaart. 
— Rond 15 u. vertrekken de mensen 
van Gent terug met de fiets. 

Waar inschrijven ? 
— Joris Berlaen, Staatsbaan 111, 
9780 Zulte. Tel.: 091/88.86.74 
— Tijl Waelput, Bosstraat 150, 9210 
Gentbrugge. Tel.: 091/30.47.71. 
— Peter De Paepe, Bergwegel 80, 
9220 Merelbeke. Tel.: 091/30.77.50. 
— Filip Van der Poorten, Lange Munt 
56, 9000 Gent. Tel.: 091/23.53.86. 
— Peter Ritzen, Antwerpsesteenweg 
397, 9110 St.-Amandsberg. Tel.: 091/ 
28.45.12. 
— Dirk Ryckbosch, Driesstraat 36, 
9800 Deinze. Tel.: 091/86.21.79. 
— Patriek Van de Velde, E. Blaes-
straat 32, 9002 Ledeberg. Tel.: 091 / 
23.53.67. 
— Bij een van deze mensen recht
streeks. 
— Ofwel door storting van 150 frank 
op rekening «JONG VLAANDEREN» 
van de Kredietbank Gent op nr. 440-
0748841-73 met vermelding «fiets
tocht». 
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WEST-VLAANDEREN 
Izegem: 

CVP beschouwt het stadsperiodiek 
als haar eigendom 
Er hing spanning in de raadszaal op 
de jongste Izegemse gemeenteraad 
De meerderheid zat enkele keren in 
nauwe schoentjes en reageerde bit
sig, zelfs onbetamelijk. Intussen liet 
zij zich enkele uitspraken ontvallen 
die het onthouden waard zijn Onze 
kroniek bevat ten slotte ook nog 
nieuws van buiten de gemeenteraad 

Het instrument 
van de burgemeester 
Pas in de loop van mei gaf de nieuvs/e 
bevifindsploeg opnieuw het Izegemse 
stadspenodiek uit Wie hoopte dat het 
heel wat beter zou zijn als dat van de 
vonge bewindvoerders kwam bedro
gen uit De Izegemnaars kregen een 
naar vorm en inhoud eerder lullig 
blaadje m hun bus Ondanks de forme
le CVP-belofte (een stadspenodiek 
met een redaktieteam) wist buiten de 
meerderheid (en zelfs daar D geen kat 
wie verantwoordelijk was voor deze 
miskleun Een voortjeeld maar Een 
honderdtwintig gezinnen wachten 
met spanning en ongeduld op de 
gang van zaken op de verkaveling 
Beselaereshof (WIH), waarover zij se
dert meer dan een half jaar mets 
meer vernamen In plaats van nieuws 
over de pnjs, de datum of zelfs maar 
periode van aankoop, toestand van 
de infrastruktuurwerken, kregen zij in 
het stadspenodiek alleen de namen 
van de straten voorgeschoteld Punt 
Deze en nog tal van andere tekorten 
— ook in het informatiebeleid in het 
algemeen — formuleerde Geert Bour
geois in een gefundeerde interpellatie 
HIJ trof kennelijk raak, want zijn naam
genoot schepen Bourgeois, kreeg 
een aanval van woede En burgemees
ter Veris vond als beste repliek 
«Wat wil je Het stadspenodiek is 
toch het instrument van de meerder
heid i» 

Dat is het dus met het geld van de 
gemeenschap maakt de CVP rekla-
me voor zichzelf Er is dus ook mets 

ZCXK€RC]eS 
20-jange jongeman, onge
huwd en vrij van militaire 
dienst met diploma A3 elek
triciteit en A2 electronica 
zoekt een gepaste betrek
king in Vlaams Brabant of 
Brussel Voertaal Neder
lands, noties Frans en En-

29-jarige jongedame, dokter- en 
tandartsassistente met 4 jaar er
varing 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 sekretariaatskursus 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
vertegenwoordiger Dr J Valke
niers, Ninoofsesteenweg 11, 
1750 Schepdaal Tel 
02/5691604 (N76) 

nieuws onder de zon Het vonge 
stadspenodiek (uitsluitend de spreek
buis van Gustaaf Nyffels) kreeg van 
de VU de naam •• STAFpenodiek» 
We stellen voor het nieuwe, stuntelige 
produkt om te dopen tot «stads-
VENSterke» 

Van een verbaasde 
schepen 
Het Izegemse schepenkollege zit met 
enkele dode gewichten brave lieden 
die mets weten of mets vernchten 
Hun overblijvende kollega's, die zich 
graag uiterst bekwaam laten noemen, 
komen daardoor natuurlijk meer in de 
kijker Maar als men het schepenkolle
ge mag vergelijken met het spreek
woordelijke land der blinden "̂  
Men mocht intussen maar nog eens 
ondervinden dat de VU-raadsleden 
hun zaken kennen Jef Pattyn had in 
verband met de gewijzigde elektnci-
teitstaneven al pertinente dingen ge
zegd over de mogelijkheid die nu weg
valt voor het gemeentebestuur om 
een beleid te voeren inzake kortingen 
en tegemoetkomingen Toen het kon-
trakt inzake de auteursrechten op de 
kabeltelevisie ter sprake kwam, ge
bruikte hij harde woorden Geert Bour
geois wist een aantal jundisch-techni-
sche elementen aan te voeren over 
dat kontrakt waarover de verant
woordelijke schepen Eeckhout onwe
tend bleek te zijn Gevolg zure ge
zichten achter de schepenentafel 

Kronkels 
Met een interpellatie over werken op 
de Kasteelwijk-Zuid nchtte Enk Van-
dewalle zijn geschut op het beleid van 
de schepen van Openbare Werken 
Even tevoren had de schepen zich al 
grof aangesteld Het VU-gemeente-
raadslid had hem erop gewezen dat 
voor een aankoop door de stad het 
wettelijk voorziene schattingsverslag 
ontbrak Repliek van schepen Van-
denberghe Dan hebt U het stuk uit 
het dossier gehaald' Maar dit was zo 
weinig overtuigend dat de burgemees
ter maar wijselijk besliste dit punt 
naar de agenda van een latere zitting 
te verschuiven i 
De herrie begon pas voorgoed toen 
Enk Vandewalle de zonderlinge prak
tijken op de genoemde wijk aan-
kloeg andere uitvoenng dan voor
zien in de besluiten van gemeente
raad en schepenkollege, willekeung 
aandeel in de kosten tussen stad en 

OOSTENDE-CENTRUM 

HUWELIJK 
Op 3 juni werd het huwelijk voltrok
ken van Mare Tanghe met Linda 
Seys aan het simpatieke bruidspaar 
onze hartelijkste gelukwensen 

LEFFINGE-SPERMALIE 

GEBOORTEN 
Op 25 mei werd Kristof geboren, 
zoon van Johan Rondelez en Martine 
Margodt en op 30 mei zag Kurt het 
levenslicht bij Gilbert en Jacqueline 
Leroy onze hartelijkste gelukwensen 

DE PANNE 

Op 7 mei 77 werd ons trouw lid en 
repressieslachtoffer Raf Warreyn 
ten grave gedragen Hij was de 
schoonbroer van ons gemeenteraads
lid Mw Colaert Aan de nabestaanden 
ons inmg medeleven 

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

verkavelaar, en dergelijk fraais meer 
HIJ besloot « Dit ruikt naar knoeienj i » 
en « U konstrueert een doolhof'» 
Toen Geert Bourgeois zijn VU-kollega 
wou bijspnngen toonden de burge
meester en zijn schepen A Bourgeois 
en Vandenberghe zich op hun 
smalst ze weigerden nog het woord 
te verlenen Meteen leverden zij het 
beste bewijs van hun zwakheid 

Uitwijking 
naar Brussel 
Namens de VU-fraktie formuleerde E 
Vandewalle een voorstel ten gunste 
van inwoners uit Izegem-Emelgem-
Kachtem die naar de Brusselse agglo
meratie of rand uitwijken Volgende 
week brengen wij de volledige tekst 
van dit voorstel dat normaal door het 
schepenkollege aanvaard zou moe
ten worden 

De VU en de 
inhuldiging van 
de nieuwe burgemeester 
De VU-oppositie kan scherp zijn (tel
kens dat nodig is) en de meerderheid 
reageert daarop vaak erg ondemokra-
tisch, zoals de jongste zitting aantoon
de Dat betekent nog met dat onze 
VU-vertegenwoordigers en ons VU-
bestuur daarom wrok zouden dragen 
of dat hun tegenstanders persoonlijke 
vijanden zouden zijn Daarom sloot 
de VU-fraktie zich aan bij de inhuldi
ging van de nieuwe burgemeester en 
schepenen De VU-houding stak 
schnl af tegen die van de BSP die ver
bod had opgelegd aan haar vertegen
woordigers en leden om zich ook 
maar ergens in de buurt te vertonen 

Aanwerving 
door het O C M W 
Het OCMW van Izegem zal overgaan 
tot de aanwerving van een Dienst-
overste 2e klasse nursing voor het 
Revalidatiecentrum Ten Bos (Aanwer
ving in vast verband, mits een proef
tijd van twee jaar, en op grond van 
een aanwervingsproeO (aewone voor
waarden Max leeftijd 40 jaar Be-
kwaamheidsvereisten diploma van 
gegradueerde verplegende of van so
ciale verplegende, mits het bewijs te 
leveren van vijf jaar effektieve prak
tijk in een ziekenhuis of gelijkgestelde 
innchting Kandidaturen (schriftelijk) 
uiterlijk tegen 4 juli 1977 aan de Voor
zitter OCMW (Kokelarestraat 2, 8700 
Izegem, tel 051/302851) waar ook 
alle verdere inlichtingen te verknjgen 
zijn 

Tentoonstellingen 
Een aantal Emelgemse plastische kun
stenaars stellen werk tentoon in het 
Emelgemse gemeentehuis op 25 en 
26 juni Het zijn Luc Mulier, Hubert 
Stevens, Jons Tinel, Eddie Verfaillie, 
Noel Verscheure en Raf Werbrouck 
Dit initiatief van het Emelgemse Feest
en Kultuurkomitee is zeker uw be
zoek waard Bovendien kunt u er 
werk bewonderen van ons verdienste
lijk bestuurslid Hubert Stevens 
Dezelfde zondag 26 juni loopt u best 
nog eens binnen in het Vlaams Huis, 
waar tussen 10 u 30 en 12 u een 
tentoonstelling plaats heeft van boe
ken en brochures over de Vlaamse 
Beweging 

Dia-avond voor VU, 
VU-vrouwen en VUJO 
WIJ verwachten zoveel mogelijk leden 
en WiJ-lezers op onze dia-avond 'Ize
gem en het gewesten » met toelich
ting door enkele van onze mandataris
sen Pieter Deneuw, architekt en pro
vincieraadslid. Geert Bourgeois, advo-
kaat en gemeenteraadslid, en Enk 
Vandewalle, leraar en gemeenteraads
lid 
Waar en wanneer ' Op vrijdag 24 ju
ni om 20 u in het Vlaams Huis Deze 
diareeks bevat prachtige luchtopna
men van Izegem i Mis deze kans met 
Volgende zaken worden behandeld 
Wat is het gewestplan' Wat is de 
waarde ervan voor Izegem ' Wat kun
nen WIJ eraan doen ' Hoe kunnen wij 
bezwaren of voorstellen indienen ' 

KflL€nD€ 
JUNI 
24 IZEGEM: dia-avond 

Vlaams Huis 
Izegem en het gewestplan », 20 u in het 

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 

26 IZEGEM : Tentoonstelling De Vlaamse Beweging in boek en 
brochure Van 10 u 30 tot 12 u 30 in het Vlaams Huis, Izegem 

Gemeente Middelkerke 
Concessie Casino-Kursaal 
Het gemeentebestuur van Middelkerke zal door mid
del van een openbare aanbesteding het concessie-
recht toekennen tot exploitatie van het gemeentelijk 
Casino-Kursaal. 
Inschrijvingen dienen uiterlijk 24 juni 1977 te worden 
gezonden aan de heer Burgemeester te Middelker
ke. 
De aanbiedingen mogen eveneens overhandigd wor
den aan het schepenkollege op de dag van de ope
ning tijdens de openbare zitting in de raadzaal van 
het gemeentehuis op 24 juni 1977 te 17 u. 
Aanvangsdatum van de concessie: 1 juli 1977. 
Inlichtingen en dokumenten te bekomen op de 
gemeentesekretarie (tel. 059/30.06 61) 

Namens het schepencollege, 
de sekretaris, de burgemeester, 
J. Desseyn A. Inghelram 

Koksijde opnieuw naar de stembus? 
De lijst « Nieuwe Toekomst» geleid 
door een socialist samen met frans
kiljons, heeft zoals verwacht op
nieuw beroep aangetekend bij de 
Raad van State. 
Het beroep is gericht tegen de be
slissing van de Bestendige Deputa
tie van West-Vlaanderen, die derge
lijke klacht reeds had afgewezen. 
Eigenaardig, wanneer na de verkie
zingen de onderhandelingen moei
zaam verliepen met de socialist Van-
neste, was er van klacht geen spra
ke. Doch nadat de koalitie PW-Ter 
Duinen werd gevormd en de socia
list in het hoekje werd gedrongen is 
de klacht uit de mouw gekomen. 
Afwachten is nu de boodschap. 

IJZERBEDEVAART 
Op zondag 3 juli per fiets naar Diks-
muide Samenkomst om 9 u 30 op 
het Kerkplein te Koksijde-Bad De 
tocht wordt ondernomen in gezel
schap van andere Vlaamse vereni
gingen 

TOERISTISCHE ZOEKTOCHT 
Samen met VU-Oostduinkerke gnjpt 
onze zoektocht plaats langs de 
« Bachten de Kupe-autoroute » en kan 
verreden worden op een dag naar 
keuze vanaf 1 juli tot en met 31 augus

tus (behalve op 4 en 11 /7, 5 - 22 en 
29/8) 
Inschnjving café restaurant De 
Beurs, Markt 32 Veume 
Pnjsuitreiking 9 september om 20 
uur, zaal Sea-Girl, Dorpssplein 32 Wul-
pen-Koksijde 

HEKTOR NEELS 
OVERLEDEN 
Wij vernamen het schielijk 
overlijden van de h Neels, voor
zitter van VU-Gistel. De aflijvi-
ge wordt zaterdag 25 juni om 
11 uur te Gistel ten grave 
gedragen. 

ADINKERKE 

Op 4 juni 77 werd ons trouw lid en 
repressieslachtoffer Raf Degraer ten 
grave gedragen Onder de zeer talnj-
ke aanwezigen bemerkten wij ons pro
vincieraadslid U Bruynoghe, gemeen
teraadslid Mw Colaert OCMW-lid 
Mw Dewicke, en de heer Rik Sohier, 
VU-gemeenteraadslid te Popennge 
en arrondissementsvoorzitter van het 
arrondissement leper Aan de nabe
staanden bieden wij ons innig medele
ven aan 

Flor Grammens' antwoord 
GELD- EN MACHTSMISBRUIK 
TE AALTER ? 
Onder deze titel lees ik in 'Wij' van 2 juni jl een totaal verkeerde 
voorstelling van feiten in verband met mijn geboortehuis 
Inderdaad, de gemeente Bellem heeft die woning gekocht in decem
ber 75, doch met de volle koopsom — tegen mijn advies — door het 
Grammensfonds als legaat voor die woning afgestaan, en op voor
waarde dat herstel en omvorming tot een Grammens-museum door 
de gemeente gewaarborgd werden Wat nu als die ruim 2 miljoen Ir 
door de gemeenteraad van Aalter gestemd normaal ten uitvoer 
gelegd wordt 
Daar ik aan mijn eigen glone bezwaarlijk kon meewerken, besliste 
het Grammensfonds — nuop mijn advies — tot de aankoop van een 
strook nevenliggende grond, met om een "pompeus- maar een pres
tigieus 'historisch muzeum van de Vlaame stnjd' met parking, op 
te richten, zoals voorzien in de notariële akte onder «tweeledig histo-
nsch muzeum van de Vlaamse stnjd en van de Grammens-aktie» 
Die grondaankoop werd door de gemeente Aalter vereffend in maart 
jl Met dit muzeum heb ik vooral Vlaamse bewustmaking der jonge
ren op het oog 
Men kan dus geen geld- en machtsmisbruik verwijten aan burge
meester De Crem, het schepenkollege of/en de gemeenteraad van 
Aalter als men nu voor de bouw van het groot histonsch muzeum 
een voorlopige raming van 10 miljoen voorziet Aalter voldoet hier
mee aan een verplichting van Bellem door de fuzie van Bellem met 
Aalter, en waardoor Aalter metiertijd een grote Vlaamse aantrek
kingskracht wordt 
Ik zelf hoop mij nu volledig te kunnen inzetten voor dat groot projekt, 
en ik dank allen die daartoe de mogelijkheden scheppen 

FLOR GRAMMENS 

23JUNI1977 
WIJ I I 
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23 JUNI 

BRT 1 

18.55 
«8.10 
19.35 
19.45 
20.15 
20.40 
21.10 
21.50 

22.10 

Colargol Cf J 
Zeven kleine Australiërs (f.) 
Kijk uit 
Nieuws 
Coronation Street (f.) 
Panorama 
première 
Standpunten 
Vandaag horen wij een 
standpunt van het Vlaamse 
Pers-, Radio- en Televisie-in
stituut CVPRTI) (VU) 
Nieuws 

BRT 2 

18.55 Colargol (f.) 
19.10 Zeven kleine Australiërs (f.) 
19.35 Kijk uit 
19.45 Nieuws 
20.15 De wereld in oorlog (f.) 
21.05 World superstar 
22.15 Zomeragenda 

NED. 1 

15.00 Van hart tot hart (f.) 
18.45 De fabeltjeskrant (f.) 
18.55 Nieuws 
19.04 Rubiova (f.) 
19.20 All in the family If.) 
19.45 Hurry Tomorrow 

Een verslag uit een psychia
trische inrichting 

21.00 Herenleed (f.) 
21.30 Nieuws 
21.50 Kristenen vandaag 

Marjorie van der Puy 
Reportage 

22.15 Wat IS het nut van wildle-
ven? 
Dokumentaire 

22.50 Nieuws 

NED. 2 

18.45 
18.55 
19.05 
19.20 
19.35 
20.00 
20.25 

21.15 

22.15 
22.55 
23.10 
23.35 

Toeristische tips 
Nieuws 
Tom & Jerry (f.) 
Peppi en Kokki (f.) 
Cijfers en letters 
Nieuws 
Comedy hour 
Angelsaksische humor 
De gouden zeezwaluw van 
Knokke 
Een muziekavondje 
Brandpunt 
Levensloop 
Den Haag vandaag 
Nieuws 

24 JUNI 

BRT 

18.55 GedeonCf.) 
19.00 Gestrand (f.) 
1925 Zomeragenda 
19.45 Nieuws 
20.15 Zeeleeuwen 
20.40 Blootvoets in het park 
22.20 KT.R.C. 

De KWB: een beweging in 
beweging 

22.50 Nieuws 

NED. 1 

18.45 De fabeltjeskrant (f.) 
19.04 Jason en Frans 

Tekenfilm uit Finland 
19.25 Peggy Fleming met Holiday 

On Ice 
Een wervelende Ijsrevue 

20.15 Uitblazen in... Leiden 
21.35 Nieuws 
21.50 Jim Rockford (f.) 
22.50 Nieuws 
22.55 Hockey toernooi Amstel

veen 

NED. 2 

18.45 De fabeltjeskrant (f.) 
18.55 Nieuws 
19.04 Koning Bolo (f.) 
19 29 In Londen staat een huis 

TV-spel 
20.00 Nieuws 

20.25 De verpleegsters Cf.) 
21.15 BarettaCf.) 
22.05 Aktua TV 
22.55 Nie " 

m 

25 JUNI 

BRT 

15.00 Vliegmeeting in Brustem 
18.45 Gedeon Cf.) 
18.50 Disneyland 
19.45 Nieuws 
20.15 Really Raquel-Show 
21.05 Er Is een moord geschied 
22.40 Nieuws 

NED. 1 

10.00 
15.00 
15.32 

17,00 

17.15 
18.45 
18.55 
19.04 
20.40 

21.35 
21.50 
22.20 
23.10 

Open school - Teleac 
Nieuws 
Forty little Mothers. Ameri
kaanse muzikale komedie. 
Cl 940). Kwot.: ook voor rij
pere jeugd. CTROS) 
Wij en onze huisdieren CKat-
ten) 
Studio sport extra ' 
De Fabeltjeskrant 
Nieuws 
De man van zes miljoen (f.) 
Vlieg er eens uit. Amateur-
vliegers. 
Nieuws 
Wordt u al 
Pepper Cf.) 
Tros Sport 

geholpen ? (f.) 

NED. 2 

18.45 De fabeltjeskrant Cf.) 
18.55 Nieuws 
19.04 Bolke de beer Cf.) 
19.25 Zo vader, zo zoon 
20.00 Nieuws 
20.25 Hoe groen was mijn dal Cf.) 
21.15 Nana Mouskouri-Show 
22 00 Hier en nu 
22.50 Zolang je zingt leef je 
23.05 Nieuws 
23.30 Studio Sport extra 

26 JUNI 

BRT 

11.00 
12.00 

12.15 

13.40 
15.00 

15.15 

18.45 
18.50 

19,45 
20.00 
20.30 
21.20 

Konfrontatie. 
Wielrennen. Belgisch kam
pioenschap op de weg. 
Yvoir. 
Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 
Wielrennen 
De avonturen van Sinbad 
Cf.) 
Sportprogramma 
Atletiek en Wielrennen. 
Gedeon Cf.) 
De weg eindigt bij de Embe-
ra's. Dokumentaire over de
ze bedreigde Indianenstam. 
Nieuws 
Sportweekend 1 
Centraal Station 
Ten huize van... Raf en 
Maria Renard-De Lee-
beeck. 

22.10 Nieuws 

NED. 1 

11.00 Omroepparochie 
15.00 Teleac 
16.00 Nieuws 
16.02 Sesamstraat Cf.) 
16.27 Studio sport extra 
18.55 De fabeltjeskrant Cf.) 
19.00 Nieuws 
19.05 Architekten in de dierenwe

reld. Een natuurfilm over 
wespen en spinnen. 

19,45 Oude muziek uit de Jacobi-
kerk in Utrecht 

20.30 Klaaglied om Agnes. TV-
spel naar Marnix Gijsen. 

22.00 Ander nieuws. Diskussie-
programma 

NED. 2 

18.55 De fabeltjeskrant 
19.05 Polly in Spanje Cf.) 
19.25 Studio sport 
20.40 De tijgerbrigade (fJ 
21 35 Nieuws 
21.40 Rubens, dokumentaire. 
22.40 Nieuws 

27 JUNI 

BRT 

18,55 Gedeon Cf.) 
19.00 Klein, klem kleutertje 
19.15 Sporttnbune 
19.45 Nieuws 
20.15 Wij, zwarten Cf.) 
2150 Festival van Vlaanderen 

1976. Het eerste deel van 
de Bach-konfrontatie in 
Aalst. 

22.25 Nieuws 

NED. 1 

18.45 
18.55 
19.05 
19.30 

19.55 

21,35 
21,50 
22,40 
22,55 

De fabeltjeskrant Cf.) 
Nieuws 
Black Beauty Cf.) 
Land of Hope and Glory. 
Reportage over Wimble-
don-tennis. 
De executie van soldaat 
Slovik. TV-film. 
Nieuws 
O, moet dat zo ? 
Kerkepad 
Nieuws 

NED. 2 

18.45 De fabeltjeskrant (f.) 
18.55 Nieuws 
19.04 Filmblik 
20.25 Pépé Ie Moko. Franse speel

film C1937). Kwot.: voor vol
wassenen. 

21.55 Achter het nieuws 
22.30 Nieuws 

28 JUNI 

BRT 1 

18.55 Gedeon Cf.) 
19.00 Toestand 77 
19.45 Nieuws 
20.15 Laurel en Hardy. Komische 

tv-reeks. 
20.35 De gouden Zeezwaluw van 

Knokke 1977. Vanavond de 
Spaanse bijdrage. 

21.00 Uit het gezichtspunt van de 
eeuwigheid: Spinoza. 

21.50 Het vrije woord over de 
«Zendgemachtigde vereni
gingen » 

22.20 Nieuws 

BRT 2 

18.55 Gedeon Cf.) 
19.00 Toestand 77 
19.45 Nieuws 
20.15 World superstar. Tweede 

deel van de finale. 
21.10 De Knack en hoe je die 

krijgt. Britse satirische speel
film. Cl 964). 

NED. 1 

1400 Chapi-Chapo Cf.) 
14.05 Een wereld vol truuks. Pro

gramma waarin gooche
laars uit vele landen hun 
kunsten vertonen. 

1430 Een druppel in de oceaan 
Cf.) 

14.58 Oscar Peterson prezen-
teert 

15.24 Mustang, een vergeten ko
ninkrijk. Reportage. 

18.45 Fabeltjeskrant Cf.) 
18.55 Nieuws 
19.04 Een hele tour Film over de 

Ronde van Frankrijk. 
20.35 2 voor 12 
21.15 Wonderland - extra 
21.35 Nieuws 
21.50 Familieportret. De familie 

Kuiper en Schuurman over 
hoe het is als twee vrienden 
samenwonen. 

22.45 Nieuws " 

NED. 2 

18.00 Regeringsjubileum 
beth 

18.45 Fabeltjeskrant Cf.) 

Elisa-

18.55 Nieuws 
19,05 AVRO's Toppop prezen-

teert de Nationale Hitpara
de 

20.00 Nieuws 
20.25 Gibbsville Cf.) 
21.15 Televizier magazine 
21.55 Columbo Cf.) 
23.10 Den Haag vandaag 
23.25 Nieuws 

29 JUNI 

BRT 
17.00 

18.45 
18.50 
19.45 
20.10 
20.40 

21.05 

22.30 

Tip-top. Aflevering van de 
Britse experimentele reeks 
«Vision on». 
Gedeon (f) 
De onzichtbare Cf.) 
Nieuws 
Het meisje van de TV Cf.) 
De gouden Zeezwaluw van 
Knokke 1977 
Spel zonder 
derde ronde 
Zwitserland. 
Nieuws 

Grenzen. De 
gespeeld in 

NED. 1 

15.30 De film van ome Willem 

16.00 Pipo en de Waterlanders 
Cf.) 

16.35 D? Addams family Cf.) 
17.00 Popeye Cf.) 
1710 Laurel en Hardy 
17.45 Wimbledon. Samenvatting. 
18.45 Fabeltjeskrant Cf.) 
18.55 Nieuws 
19.04 Van gewest tot gewest 
19.50 Wim van Est, reportage. 
20.45 Nieuws 
21.00 Spel zonder Grenzen 
22.30 Den Haag vandaag 
22.45 Panoramiek 
23,15 Nieuws 

NED. 2 

18.45 De fabeltjeskrant Cf.) 
18.55 Nieuws 
19.05 Jouw wereld, mijn wereld. 

Driedelige reeks over het 
probleem van de massale 
jeugdwerkloosheid in Afri
ka. 

19.29 Kenmerk 
20.00 Nieuws 
20.25 Socutera 
20.30 Vastberaden, maar soepel 

en met mate... 
Herinneringen aan Neder
land in de jaren 1938-1948 

23.30 Nieuws 

Door het teken (f.) duiden 
wij feuilleton aan. 

TY'SELERTIE 
DONDERDAG 23 JUNI 

20u. 10, R IB — Het dode punt 
(VSA 1967) 
Gangsterfilnn van John Boornnan. 
Uitstekende vertolking van Lee 
Marvin, Angie Dickinson, Keenan 
Wynn, e.a. 
20 u. 30, F 2 — Weg naar de top 
(Gr.-Britt. 1958). 
Psychologische film gerealizeerd 
door Jack Clayton, Met een zeer 
mooie vertolking van Simone Sig-
noret en verder nog Laurence 
Harvey, 
20 u. 30, F 3 — Libera, amore 
mio (It. 1975). 
Politiek drama van Mauro Bologni-
ni. Met in de voornaamste rollen : 
Claudia Cardinale, Bruno Cirino, 
Adolfo Cell, Philippe Leroy, e,a, 
21 u., RTL — In de hel van Corre-
gldorCVSA 1971). 
Oorlogsfilm van Keith Larsen, 
met Dennis Weaver, Vera Miles, 
Helene Thompson, Keith Larsen. 

VRIJDAG 24 JUNI 

20 u. 20, RIB 2 - Ik beken CVSA 
1953) 
Psychologisch drama van Alfred 
Hitchcock, Met In de hoofdrollen 
Montgomery Clift en Anne Bax
ter en verder nog Karl Malden, 
Dolly Haas en Brian Aherne, 
20 u. 40, BRT — Blootvoets in 
het park (VSA 1967). 
Komedie van Gene Saks, Met 

ZATERDAG 25 JUNI 

15 u. 32, N 1 — Forty little mo
thers (USA 1940). 
Film van Busby Berkely met E. 
Cantor, R. Johnson, J, Anderson 
en D. Lewis, 
19U.50, R IB - Tora ! Tora ! 
Tora ! (VSA-Japan 1970). 
Historische oorlogsfilm van P.' 
chard Fleischer. Met Martin Bal
sam, E.G. Marshall, Takahiro Ta-
mura, Soh Yamamura, Jason Ro
berts, e.a. 
23 u. 05, D 1 — De gevaarli jke 
tocht (VSA 1956). 
Western door Jacques Tourneur. 
Met Robert Stack, Virginia Mayo 
en Ruth Roman. 

ZONDAG 26 JUNI 

16u. 20, D 2 - Vier veren (Gr. 
Britt. 1955). 
Avonturenfilm door Zoltan Korda. 
Met John Clements, C. Aubrey 
Smith, Jack Allen, Donald Gray, 
e.a. 
20 u. 30, F 1 — Die lieve Victor 
(Fr. 1975). 
Cynische tekening van bejaarden 
van Robin Davis. Met Bernard 
Blier, Jacques Dufilho, Alida Valli, 
e.a. 

MAANDAG 27 JUNI 

19u. 55, N I — De terechtstel
ling van Soldaat Slovik (VSA 
1975). 
Intimistischverantwoordelijkheids-
drama van Lament Johnson. Met 
Martin Sheen, Ned Beatty, Gary 
Busey, Jon Cedar, e.a. 

veel brio vertolkt door Jane Fon
da en Robert Redford. 

21 u., RTL — Het duivelshuis 
(VSA 1963). 
Thriller, verwezenlijkt door Robert 
Wise. Met Julie Harris, Claure 
Bloom, R. Tamblyn en R. Johnson. 

22 u. 52, F 2 - Cleopatra (VSA 
1934) 
Historische evokatie van Cecil B. 
De Mille. Met Claudette Colbert 
in de hoofdrol. 

20 u. 25, N 2 — Pépé-le-Moko 
(Fr. 1937). 
Dramatische film verwezenlijkt 
door Julien Duvivier. Met een uit
stekende kreatie van Jean Gabin 
en verder nog Mireille Balin, Line 
Noro, Charpin, Saturnin Fabre. 
20 u. 30, F 1 - Verboden Pla
neet (VSA 1956). 
Toekomstfilm van Fred Mac Leod 
Wilcox. Met een zeer goede ver
tolking van Walter Pidgeon, Anne 
Francis, e.a. 
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VIRUC TIJD 

VAN DAG... 
• MAANDAG: Maertens reisde speciaal naar Italië om 
zijn «gast» Michel te feliciteren met zijn overwinning in de 
Giro. En wij maar bezuinigen. • DINSDAG ; Arbiter Van 
Melkebeke is in het klassement van de scheidsrechters vijf 
banken achteruit gevlogen. Sjieke tiepen, die van de voet
balbond. En niks wrokkig. • WOENSDAG : In de Ronde 
van Frankrijk is 100.000 frank premie te verdienen... in 
Brussel. Weer een rekord voor ons : dergelijke premie werd 
nog nooit uitgeloofd. • DONDERDAG :«Les Sports» eist 
al een hoge onderscheiding op voor Jacky Ickx op het ein
de van het jaar. Natuurlijk als... • VRIJDAG: Verjaardag 
van Eddy Merckx. Proficiat, jong, en doe maar stillekens 
voort. • ZATERDAG: Paard mag van eigenaar geen duel 
aangaan met Maertens. Vernederend, zegt de eigenaar. En 
wat zegt Maertens ? • ZONDAG : De vroegere heer Ras-
king en latere dame Richards stopt met kompetitietennis. 
Hij/zij vindt de juiste plaats niet. • 

...TOT DAG 

24 UREN 

Verleden zaterdag en zondag werd 
de 24 uren van Antwerpen gereden, 
en dit door maar liefst 300 wielertoe
risten WIJ hebben die mannen gezien 
toen de 24 uren er bijna opzaten Wat 
ons opviel is het volgende zij zagen 
er doorgaans nog goed uit, ook al 
waren er bij die niet direkt eerste jonk-
heden waren Maar zij zagen er alle
maal nogal bedrukt uit Zo precies 
mensen aan hun werk Wat van de 
ene kant begrijpelijk is friet dat slecht 
weer, en van de andere kant raar 
voor iets dat men voor zijn plezier 
doet Nog dat er zoveel auto's — met 
reklame en al — meereden En ten
slotte dat de organizatie voortreffelijk 
was, om wat de veiligheid betrof 
Zelfs daar waar een andere koers 
gekruist werd. aan Het Kruis te Hum-
beek, verliep alles korrekt, snel en vei
lig Zo hoort het 

GOEDE INITIATIEVEN 

Het IS opvallend in hoeveel gemeen
ten men maatregelen voorbereidt om 
de kinderen tijdens de vakantie speel
ruimte te bezorgen Lappen grond die 
ter beschikking worden gesteld, stuk
ken park die worden gerezerveerd 
voor de jeugd, braakliggende gron
den die in gebruik worden genomen, 
monitoren die worden geronseld En 
straten die speelstraten worden Alle
maal prima initiatieven, dachten wij, al 
voelen wij persoonlijk met veel voor 
de zogenaamde speelstraten Tenzij 
het natuurlijk met anders kan Wat 
ons echter verwondert is dat men 
maar weinig schijnt te grijpen naar 
het meest voor de hand liggende mid
del — volgens ons tenminste — het 
in gebruik nemen ven de scholen 
Daar heeft men een heleboel bij de 
hand om de kinderen te laten spelen 

DE OPLOSSING ? 

Wat u nu leest ging bij ons zondag
avond de deur uit Met weekbladen 
gaat dat zo Niets aan te doen Het 
gevolg is echter dat wij nog geen 
gegevens hadden over twee belangrij
ke vergaderingen van de handbal
bond en de volleybalbond Daar ging 
men namelijk proberen de nieuwe 
struktuur van de bonden vast te leg
gen, noodzakelijk geworden na de 
opsplitsing van de bonden in twee 
taalvleugels Het schijnt voor allebei in 
de richting te gaan van nationale kom
petities, een eigen bestuur per lands
gedeelte en een paritair samenge
steld nationaal uitvoerend komitee 
Een zorg dat laatste met veel be
voegdheid geven En éen vraag als 
de kompetitie nationaal blijft, blijven 
dan ook de scheidsrechterkomitees, 
de sportkommissies en de beroepsko-
mitees nationaal' En paritair' Dan 
toch even goed nadenken, jongens i 

VVM- studiedag 
Ten behoeve van de Vlaamse 
mandatarissen en alle andere 
belangstellenden ging te Mol 
een studiedag door, gewijd aan 
de sport, waarbij de nadruk spe
ciaal werd gelegd op het ge
meentelijk sportbeleid. Er wa
ren heel wat mensen opgeko
men om de verschillende uit
eenzettingen te horen, en er 
werden heel wetenswaardige 
zaken verteld Wij kunnen die 
hier vandaag niet vermelden, 
laat staan bespreken Vanaf vol
gende week zullen wij echter 
de voornaamste punten, en dit 
gedurende enkele weken, één 
na één van wat dichterbij bekij
ken. Hopelijk zullen sommige 
gemeenteraadsleden, die niet 
in Mol waren, en die bij het 
sportbeleid in hun gemeente 
betrokken zijn, er wat aan heb
ben. 

STRAF 

Door de rechtbank van Antwerpen 
werd uitspraak gedaan in de zaak 
van een renner — zijn naam doet 
mets ter zake — die betrapt we'd op 
doping HIJ kreeg de gebruikelijke 
maand schorsing en een geldboete 
Hier was nochtans ook een procedu
refout gebeurd Cde renner werd zo 
laat in kennis gesteld van de uitslag 
van de expertize dat hij geen tegenex-
pertize meer kon laten doen), en zijn 
verdediger probeerde daarvan zon
der sukses gebruik te maken Een 
bedenking toch de verdediger vroeg 
de rechtbank de straf voorwaardelijk 
te maken, omdat de wielerbond dat 
onlangs ook deed voor enkele vedet
ten De rechter heeft dat — en het is 
maar billijk — gedaan Maar het is dui
delijk dat men met die voorwaardelij
ke strafjes (als men het toch met straf
fen wil doen) nergens komt 

flflnB€UOL€n 

GOED BEGIN 

Lord Killamn, voorzitter van het inter
nationaal olympisch komitee, heeft bij 
de opening van het kongres in Praag 
een zwaarwichtige diskoer gehouden 
Naar onze bescheiden mening heeft 
hij hoofdzakelijk open deuren inge-
stampt, maar daarover kan men van 
mening verschillen Typisch was wel 
dat de Tsjechen voor een heel slordi
ge vertaling van 's mans woorden 
zorgden Enerzijds lieten zij passages 
weg die met overeenstemden met 
hun vizie op de zaken, o m in verband 
met de individuele vrijheid van de top
sporters Anderzijds voegden zij hier 
en daar een woordje bij, zodat de uit
spraken van de lord wel een enigs
zins andere betekenis kregen Men 
kan zich dus wel afvragen of de olym
pische dinges de Oost-West-betrek-
kingen wel zo goed dienen als men 
ons zo graag wil vertellen 

Vlaams Restaurant Leopold III 
Oostdumkerke-Bad 
Met kamer en ontbijt 
Eigenaar-uitbater Frans De Doncker 
Tel 058/51.14.18 
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De match 
van het jaar 

Foto Studio Statlaf 

Wat al te bescheiden werd aangekon
digd als «de match van het jaar», is 
uitgegroeid tot een homensch ge
vecht 
Stonden tegenover elkaar de VU-
parlementairen en Ja, wie eigenlijk ? 
Wie zijn WIJ' Zullen wij maar zeggen 
de VU-werkers ? 
Eerste bemerking er schijnen heel 
wat ons totaal onbekende VU-parle-
möntairen te zijn gekozen de laatste 
keer, en bovendien piep-jonge 
Laatste bemerking het was te zien 
dat er nog veel parlementairen pas 
parlementair zijn, want er waren er bij 
die nog met genoeg verdienden om 
een paar voetbalschoenen te kopen 
Homerisch gevecht dus, waarin de 
gekozenen des volks tenslotte de 
bovenhand haalden, dank zij list en 
sluwheid 
Nadat de match een hele tijd gelijk 
opging — het eerste doelpunt viel pas 
na 78 sekonden — werd geleidelijk 
duidelijk dat inzet en overgave het 
met konden halen tegen slimmigheid 
en hoge krijgskunst 
ZIJ -- de parlementairen — hadden 
de arbiter uitgelegd wat off-side is, 
maar zij hadden listig verzwegen dat 
deze ingewikkelde regel voor de twee 
ploegen geldt Zodoende werden alle 
drie de trappen vooruit van de wer

kers onmiddellijk de kop ingedrukt — 
of hoe hakkel je da t ' — door een 
fors fluitsignaal 
Duizend keer hebben de parlementai
ren de bal opzettelijk in de beek langs 
het terrein getrapt Duizend keer heb
ben WIJ, vechtend voor ons leven, de 
golven getrotseerd om hem eruit te 
halen Deze inspanningen zijn we met 
te boven gekomen 
Tenslotte was het overduidelijk dat 
een geslaagde poging was onderno
men om het publiek, tot op de volks-
plaatsen toe, een regeringsgezinde 
houding te doen aannemen, en een vij
andige tegenover de belagers van 
Onze Instellingen Aanmoedigingen 
en « gefledder» dus enerzijds, gejouw 
en kntiek anderzijds 
Wie zal het, in die omstandigheden, 
verwonderen dat wij het onderspit 
moesten delven met 5—1 Waarbij 
dient aangestipt dat twee parlementai
re doelpunten voortkwamen uit een 
off-side, en dat wij een penalty met 
kregen op een ogenblik dat wij nog in 
staat waren de bal van het penalty-
punt tot aan het doel te trappen 
Niettemin erkennen wij dat de parle
mentairen hun melkpot (die om bud-
getaire redenen de klassieke beker 
verving) verdienden De leperd uithan
gen IS immers ook een kunst 

Een paar beelden uit dit heroïsch balgevecht... 

VU-Oostduinkerke zet aktie 
in tegen onsportieve vissers 
Aangezien er in ons land bijna nie
mand geneigd is de problemen van 
de 250000 sportvissers aan te pak
ken (zoals de waterverontreiniging, 
het kruisnetvissen, het leggen van fui
ken) IS de werkgroep «Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu » onder de lei
ding van Maunts Boucquez, met als 
vaste medewerker Guido Bruneel uit 
Stavele, van plan een aktie op touw te 
zetten om het vissen met kruisnetten 
en het leggen van fuiken te doen ver
bieden Deze aktie zou om bestaan 
in het verzamelen van handtekenin
gen van liefhebbers die wensen dat 
deze onsportieve manier van vissen 
zou verboden worden 

Er wordt een petitie-aktie in het voor
uitzicht gesteld, om deze dan te over
handigen aan onze parlementairen 
ten einde ze aan te zetten een wets
voorstel in te dienen dat aan onze ver
langens zou voldoen 

Aangezien wij deze aktie enkel kun
nen voeren met de hulp van de henge
laarsverenigingen, vragen wij aan de 
« WIJ »-lezers, die kontakten hebben 
met bestuursleden van dergelijke 
klubs, deze om hun standpunten te 
verzoeken, en of ze eventueel bereid 
zijn om ons daadwerkelijk te helpen 
op de ene of andere manier Het feit 
dat deze aktie gevoerd wordt op het 
ogenblik dat de afgevaardigde van de 
Hogere Visserijraad van Oost-Vlaan-
deren een voorstel bij zijn raad indient 
om kruisnetten volledig te verbieden, 
kan de kans op slagen maar verho
gen 
Wij rekenen op de volledige medewer
king van alle sportvissers en zijn zo 
vrij uw antwoord te verwachten voor 
15 juli op volgende adressen 
Maurice Boucquez, Konterdijk 19, 
8458 Oostduinkerke. 
Guido Bruneel, Krombekestraat 358, 
Stavele. 

DE VERENIGING 

VOOR 

STERRENKUNDE 

Door de toevloed van leden de 
laatste jaren is de Vereniging voor 
Sterrenkunde bijna verplicht ge
weest de zaak een beetje te struk-
tureren. Hoewel de meeste ster
ren-kijkers nu niet bepaald de men
sen zijn die hoog oplopen met 
strukturen, hiërarchie, organigram-
men e.d.m. 
Er bestaat dus een nationaal be
stuur en een beheerraad. 
Dan is er één grote nationale afde
ling : de JVS of jeugdafdeling, met 
eigen bestuur en organizatie. 
Een groot deel van de aktiviteiten 
gebeuren op provinciaal vlak. Daar
om zijn er vijf provinciale afde
lingen, met een eigen bestuuKtje), 
dat bevoegdheid (en last) heeft 
voor wat de eigen werking betreft 
Daarnaast bestaan de zogenaam
de « werkgroepen », die zich weinig 
bekommeren om organizatie en zo, 
maar die de leden groeperen die 
zich willen bezighouden met één 
specifiek onderdeel van de astro
nomie. Zo zijn er o.m. werkgroepen 
die zich bezig houden met de stu
die van de maan, de zon, de sterbe
dekkingen, het weer, de dubbel
sterren, de planeten enz. 
leder lid van de vereniging kan 
zich uiteraard zonder onkosten of 
formaliteiten melden als lid van 
een of andere, of meer, werkgroe
pen. 

Tenslotte heeft de W S een aantal 
mensen ter beschikking waar men 
terecht kan voor allerlei inlich
tingen, eventueel dokumentatie. 
Die zijn dan min of meer gespeciali-
zeerd in een of ander onderwerp. 
Wil bij voorbeeld iemand inlich
tingen in verband met een kijker 
die hij zou willen kopen, dan heeft 
de W S wel iemand bij de hand die 
die inlichtingen (maar niet de kij
ker) kan bezorgen. 
Heel die organizatie vindt nu haar 
weerslag in de werking. 
Nationaal gezien zijn er jaarlijks 
drie manifestaties : een (statutaire) 
algemene vergadering, beurtelings 
door de vijf provincies georgani-
zeerd, een jongerendag van de 
JVS, en een zg. «dag van de ama
teurs», waarop iedereen die wat 
wil vertellen over z'n werk, proble
men, bevindingen, wensen, presta
ties e.d.m. dat rustig doen kan. 
De provinciale afdelingen zorgen 
ieder jaarlijks voor een 5 a 6 studie
vergaderingen, waarop een be
paald onderwerp van naderbij 
wordt bekeken. Wat hierbij opvalt 
is dat de laatste jaren het weten
schappelijk peil van die studiever
gaderingen fel is gestegen. Wie 
een jaar alle provinciale vergade
ringen zou volgen — mensen uit 
andere provincies zijn overal even 
welkom als die uit de eigen provin
cie — zou al een heleboel nieuwe, 
wetenschappelijke informatie te 
verwerken krijgen. 
En dan zijn er natuurlijk nog de 
regelmatige bijeenkomsten van de 
leden van de werkgroepen Sommi
ge komen wekelijks samen, andere 
maandelijks. En tenslotte de aktivi
teiten van de JVS-kernen, die nog 
niet gemeentelijk bestaan, maar 
toch al regionaal. 

Al die dingen zijn gratis. Wie het 
WS-lidgeld betaalt — och arme 
200 fr per jaar, en daar is het abon
nement op Heelal inbegrepen — 
kan tientallen manifestaties bijwo-
rren ieder jaar, en een heleboel ken
nis vergaren. 
En aan het lidmaatschap verbon
den verplichtingen Kunnen wij ons 
in de verste verte niet indenken. 

InfoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
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KAREL DIRCKX: 
„Mlj zullen ze niet behandelen 
als een kleine jongen" 

AARSCHOT. — « Mijnheer, wij bevestigen u ons gesprek van heden, 
waarbij wij onmiddellijk uw arbeidskontrakt verbreken uit oorzaak van 
beschadiging van de gegeven schriftelijke onderrichtingen en tevens 
van de berichten aan het personeel, en dit niettegenstaande dat de laat
ste mededeling klaar en duidelijk de vermelding draagt dat wij zulk feit 
zouden aanzien als een zwaarwichtige reden, met onmiddellijke wegzen
ding van het bedrijf.C.J Wij aanvaarden deze uitdaging niet en hebben u 
ook hiervan in kennis gesteld. U hebt geweigerd het opzeggingsdoku-
ment te ondertekenen en sturen u daarom dit aangetekend schrijven.» 

Woensdagvoormiddag 8 juni jl. ont
ving Kerel Dirckx, tewerkgesteld bij de 
wasserij voor bedrijfskleding, Euro-
blan, per aangetekend schrijven zijn 
opzeggingsbrief van direkteur Gust 
Wouters. Karel Dirckx had écht onge
luk: deze brief was in (gebrekkig) 
Nederlands geschreven, evenwel met 
tweetalig briefhoofd : « Verhuring, on
derhoud van linnen en arbeidskledij-lo-
cation, entretien de linge et de vête-
ments de travail." Er was dus onvol
doende reden om deze brief terug aan 
de afzender te bezorgen... 

DE BONS 

Het sociaal konflikt bij Euroblan in Aar
schot haalde inmiddels grote krante
koppen. Tot groot ongenoegen van de 
direktie die spoedig uitpakte met be
dreigingen tegen « agitatoren in en van 
buiten het bedrijf » 
Karel Dirckx was de flamingantische 
stijfkop die een franstalige mededeling 
over laattijdige betaling van verlofgeld 
doorschrapte, die twee dagen later bij 
de direkteur ontboden werd, en op 
staande voet de deur gewezen kreeg. 
Na 16 jaar getrouwe en onberispelijke 
dienst. 
Omdat hij overtredingen van de taal
wetgeving in het Hageland durfde aan 
te klagen . anno 1977. 
Karel Dirckx • - Het ongenoegen krop
te reeds lang samen in mij. Het is met 
de eerste keer dat ik met de direkteur 
overhoop lig. Dit keer vermoedde ik 
wel dat de gevolgen ernstig zouden 
kunnen zijn. Maar, zwijgen kon ik niet 
meer Ik nam het besluit: mijn een-
mansstrijd tot het bittere einde te voe
ren. 
Stel u voor: onze chauffeurs rijden 
elke dag met franstalige opschriften in 
Aarschot de deur uit De korrespon-
dentie van de firma is zeker met 
steeds in het Nederlands (zie de twee
talige brief hoof den), en vooral: het per
soneel krijgt soms franstalige medede
lingen onder ogen. 
Dat mocht toch niet blijven duren. 
Machine-opschriften moeten in de taal 
van de arbeiders opgesteld zijn, dat is 
toch logisch' Zeker ook voor de veilig
heid op het werk. 
Bij Euroblan zijn er nog andere onge
rijmdheden. Chauffeurs van bij ons, 
die in Brussel linnen gaan halen, moe
ten franstalige bons aftekenen voor 
ontvangst.. Dat gaat een beetje te 
ver! Zo tracht men ons in de doeken 
te doen.» 

AGITATOR 

Een gesprek met Karel Dirckx is een 
rustige bedoening. Zelfs na zijn ont
slag bleef hij er kalm bij, maar even 
kordaat als voordien. 

Karel Dirckx: «A/s ik ooit nog franstali
ge mededelingen in Aarschot onder 
ogen krijg, zal ik ze opnieuw door-
schrappen. Toen ik bij de direkteur 
geroepen werd zei die mij:«Ik mag in 
de fabriek uithangen wat ik wil.» Zo'n 
bewering vind ik nogal kras: de direk-
tiemededellngen gaan toch geheel het 
personeel aan... 
Maar, ik wist dat de direkteur mij 
zocht Toen ik zestien jaar geleden bij 
de wasserij kwam was het er prettiger 
om werken. Het was een familiebedrijf 
Nu nog kan je trouwens in de Gast
huisstraat de benaming «Clairette» 
zien. Euroblan heeft deze onderne
ming dan ingepalmd. En sinds een 
tweetal jaar is deze wasserij afhanke
lijk van een grote Amerikaanse groep. 
Dat heeft ons op taalgebied en ook op 
sociaal vlak echt geen baat bijge
bracht Reeds jaren smeulde in dit 
bedrijf sociale onrust De onderbeta
ling was een feit Is het immers niet dui
delijk waarom op amper vijf jaar niet 
minder dan 84 chauffeurs bij Euroblan 
gekomen en vooral weer weggegaan 
zijn...» 
Karel Dirckx is 49 jaar, geschoold 
arbeider, plichtsgetrouw en een graag-
geziene werkmakker. Maar, de direk
tie mocht hem niet zo graag meer. 
Omdat hij een lastige klant was. «Een 
agitator», zoals direkteur Wouters de
zer dagen zegde. 

Karel Dirckx kon nu wél rekenen op 
de solidariteit van zijn vrienden in de 
wasserij. Hij voerde aanvankelijk een 
eenmansstrijd. Veel sympatiebetui-
gingen, dat wel. Maar de direktie hield 
menigeen kalm; weinigen durfden te
gen taaiperikelen en vooral tegen so
ciaal onrecht optornen. 
Karel Dirckx: « Men wil mij nu dood
verven als een taalfanaticus. Maar ik 
vind alleen dat wij als arbeiders op alle 
gebied, en dus ook op taalgebied, 
rechtvaardig moeten behandeld wor
den. Voordien heb ik inderdaad ook 
nog wat strubbelingen gehad met de 
direkteur van het bedrijf; onder meer 
omdat een chauffeur onrechtvaardig 
behandeld werd. Vandaar wellicht dat 
men mij nu zo radikaal snel aan de 
deur heeft gezet» 

AMBRAILLANCE 

Karel Dirckx is een oude rat in de auto
garage. Zoals het een goede kok in de 
Vlaamse keuken past, heeft ook hij 
getracht — en is hij erin geslaagd — 
allerlei franstalige beroepstermen in 
keurig Nederlands te vertalen. Dat 
heeft jaren geduld en inspanning ge
vergd. 
Karel Dirckx: «Nu rijden onze chauf
feurs niet meer met «nen kapotte 
ambraillance», maar wel met een ver
sleten koppeling... Och, ik weet het 
wel, voor sommigen kunnen het de
tails lijken, maar uiteindelijk bepaalt het 
ons kultureel (taalkundig) leven van 
elke dag.» 
Hij heeft dne jaren in Brussel ge
werkt... vandaar dat hij het klappen 
van de frankofone zweep zeer goed 
kent. 
Karel Dirckx: « Wie zou er zich in Aar
schot aan taalperikelen verwachten.. ? 
Ik ben nochtans geen extremist Mijn 

familie is niet zo uitgesproken flamin-
gantisch. Wel ben ik steeds een beetje 
Vlaamsradikaal geweest Omdat het 
nodig was, en ook vandaag nog nodig 
IS, zeker in het Brusselse. 
Ik houd niet van betogingen, en niet 
van gewelddadige politieke dingen. 
Maar één ding is voor mij wel zeer dui
delijk: een Vlaamse arbeider is voor 
mij minstens even veel waard als een 
franstalige werknemer Op dat gebied 
heb ik echt een trieste ervaring bij 
Euroblan. 
De chauffeurs hebben sociaal nieuws 
van de andere filialen tot bij ons 
gevoerd: dat wij onderbetaald worden 
vergeleken met de andere filialen. Het 
heeft mij gesterkt in de overtuiging dat 
de taalstrijd ook vandaag nog, én nog 
in veel Vlaamse gewesten, een sociale 
strijd is. 

ZWAANTJES 

Karel Dirckx is iemand die niet onbe
zonnen tewerk gaat, maar toch op 
bepaalde momenten een konsekwent 
en radikaal besluit durft te nemen. 
Zoals bij Euroblan. Hij wist dat zijn stil
le protestaktie zware konsekwenties 
zou kunnen hebben. 
Maar hij nam het besluit: «Om dat 
Frans hier buiten te krijgen moet er 
een opoffering gebeuren. Ik zal die 
doen. Het Is té belangrijk. Men mag 
ons niet blijven behandelen als kleine 
jongens.» 
Ook buiten zijn arbeidsuren blijft Karel 
Dirckx eerbied afdwingen voor zijn 
taal en zijn persoon. 
Karel Dirckx: «Dat is me niet steeds 
zo goed bevallen. Ik denk bijvoorbeeld 
aan mijn konflikt met de rijkswacht 
Toen ik een autopech trachtte te ver
helpen spraken twee «zwaantjes» mij 
aan, ergens bezuiden Brussel Dat 
gebeurde «uiteraard» in het Frans. Ik 
trachtte de heren aan het verstand te 
brengen dat ik geen Frans verstond. 
Ze werden kwaad, en ik vloog onmid
dellijk de bon op. Zo gaat dat, als je als 
Vlaming op je rechten staat Maar ik 
blijf voortdoen. Mij zullen ze niet verne
deren. Die mentaliteit van frankofo-
nen: d'as toch iets geweldig! Maar ik 
geef er echt niet aan toe. Elke Franse 
tekst of mededeling in Vlaanderen is 
mij teveel geweest Wat denken die 
heren wel ? 
— Maar uw verzet kost u blijkbaar 
zelfs uw broodwinning.. 
Karel Dirckx: «Da's zeker En daar 
houd ik rekening mee. Maar, ik weet 
dat iemand zoals ik, een geschoold 
arbeider die wil werken, altijd werk 
vind. ZIJ het moeizaam. Maar frankofo
ne en asociale heren wil ik met dienen. 
Zo ben ik steeds geweest Ook van
daag nog.» (HDS) 
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