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en 
Vlaamse 
regimenten II 
Het Gemeenschapspakt blijft in 
Vlaanderen het onderwerp van 
vele diskussies, van moties en 
stellingnamen. Zelfs indien men 
het niet eens is met de — vaak al 
te eenzijdige of ondeskundige — 

inhoud, dan kan men zich toch 
verheugen over de gestegen 
strijdbaarheid en de 
waakzaamheid, die de Vlaamse 
publieke opinie aan de dag legt 

Het is spijtig, dat dezelfde 
strijdbaarheid en waakzaamheid 
goeddeels ontbroken hebben bij 
de vorige grondwetsherziening. 

Want van dit knoeiwerk naar de 
negatieve aspekten, die het 
Gemeenschapspakt 
onbetwistbaar bevat loopt er een 
rechte lijn en is er een 
doorgetrokken 
verantwoordelijkheid. 

Tegen een van de negatieve 
aspekten is thans georganizeerd 
verzet op gang gekomen: de 
burgemeesters van de zgn. 
Egmontgemeenten hebben het 
inzicht te kennen gegeven, geen 
enkele administratieve 

medewerking te zullen verlenen 
aan het inskriptierecht We 
verheugen ons om deze reaktie, 
die aantoont dat de Vlaamse 
refleks rond Brussel sterker is 
dan ooit De houding van de 
burgemeesters lijkt ons normaal: 

het inskriptierecht is een 
aangelegenheid die niet mag 
drukken op de administraties in 
de betrokken Vlaams-Brabantse 
gemeenten. Dit behoort tot het 
wezen zelve van de regeling. 

Het probleem dient nochtans 
ruimer gesteld. Het 
Gemeenschapspakt is een ge 

heel, met voordelige en nadelige 
aspekten. Het moet dan ook in 
zijn geheel beschouwd worden. 

In zijn geheel is het een voor 
Vlaanderen voordelig akkoord, 
ondanks de nadelige aspekten. 

Meteen staat de Vlaamse 
Beweging voor «en beslissende 
keuze. Gaat zij al haar energie 
besteden aan een defensieve 
houding, aan de afweer tegen de 
negatieve aspekten ? Of gaat zij 
integendeel de kans grijpen die 
haar geboden wordt door aan de 
nieuwe strukturen, aan de 
Vlaamse staat in wording, een 

Vlaamsbewuste inhoud te 
geven ? De louter defensieve 
houding zou wel eens kunnen 
betekenen, dat men tussen twee 
stoelen terecht komt: de oogst 

van de winstpunten zou niet 
worden binnengehaald, terwijl in 
en om Brussel een ooriog zou 
oplaaien waarbij de Vlamingen — 
zoals de trieste ervaring leert — 

weinig te winnen hebben. Een 
positieve en zelfbewuste houding 
echter zal ook meebrengen, dat 
de nadelige aspekten onder 
kontrole gehouden en beperkt 
blijven. Het moet de 

burgemeesters van de 
Egmont-gemeenten bijvoorbeeld 
duidelijk zijn dat zij, inzake 
inwijking van franstaligen en 

ondanks het inskriptierecht er 
beter aan toe zijn met het gezag 
van het Vlaamse Gewest dan 
met het vroegere centrale gezag. 

Het moet hen duidelijk zijn, dat zij 
van een Vlaams gezag morgen 
méér te verwachten hebben dan 
bijvoorbeeld gisteren van een 

minister Michel. 
Straks zal men in de Wetstraat 
beginnen met het ten uitvoer 
leggen van het 
Gemeenschapsakkoord. De hele 

energie van de Vlaamse 
Beweging, haar ganse 
waakzaamheid en strijdbaarheid 
zullen nodig zijn om de 
winstpunten op papier om te 
zetten in verworvenheden en om 
te beletten dat het akkoord 

omgebogen word. Het is onze 
diepste overtuiging, dat deze taak 
de Vlaamse Beweging dichter zal 
brengen bij het einddoel, zoals 
het zestig jaar geleden 

rechtuit-rechtaan en zonder veel 
doekjes eromheen geformuleerd 
werd door de Frontsoldaten: 

Zelfbestuur en Vlaamse 
regimenten. 

De slechte oneindigheid van de 
taalwetterij, van het 
afweerflamingantisme en van de 
Van Cauwelaertiaanse 
dagdromerij is — met meer dan 
een halve eeuw vertraging — 
eindelijk doorbroken. Er kèn nu 
zelfbestuur komen en Vlaamse 
strukturen, tot en met in en rond 
Brussel. Waarschijnlijk zal op de 
IJzerbedevaart volgende zondag 
de kontroverse rond het 
Gemeenschapspakt nog 
doorklinken. Doch als wij het allen 
werkelijk willen, als wij er de 
kracht érj het gezond verstand 
voor opbrengen, dan zal op een 
volgende Bedevaart het woord 
Ze/ft)estuu/-niet meer vallen als 
een eis, maar als een 
verwezenlijking. 

tvo 

Wöensdagvoormiddag ontving minister van openbare werken Ma 
thot een delegatie van de Limburgse VU en de BSP. 

Namens de VU drong volksvertegenwoordiger Willy Desaeyere aan 
op de stopzetting van de werken aan de A-24. 

De minister verklaarde 7 aanbestede werken (bruggen) gedurende 
twee maanden te laten stilleggen. Hij wil op die manier de nodige tijd 
vrijmaken om het autowegenprojekt te bestuderen. Ook verklaarde 
de heer Mathot dat momenteel geen nieuwe aanbestedingen meer 
zullen uitgeschreven worden. 

Spoedig zal minister Mathot een werkbezoek aan Limburg brengen. 

De minister vroeg de Limburgse paHementairen zelf een dossier 
samen te stellen over de A-24, waarin moet aangetoond worden dat 
deze autoweg overbodig is. Volgende week dinsdag wordt een nieu
we bijeenkomst op het kabinet van openbare werken gehouden. 

Minister Mathot verklaarde ook nog dat ook al worden sommige 
autowegprojekten gewijzigd, het budget voor openbare werken in 
Limburg ongewijzigd zal blijven, en de investeringen voor alternatie
ve projekten zullen besteed worden. 
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• Gids voor kosmisch bewustzijn btz. 21 

• Interview met Ijzerbedevaartregisseur Herman Slag-
mulder bIz. 24 
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MEER DAN OOIT 

Ik kan en wil met geloven, dat een 
Frans van der Eist en een Hugo 
Schiltz, ZIJ die toch de Volksunie groot 
hebben gemaakt, tot onzinnige beslui
ten zouden komen i Om die reden 
vind ik het dubbel spijtig dat verschei
dene Vlaamse groeperingen met hun 
kritiek naar voren zijn gekomen Zij, in 
de eerste plaats, hadden toch beter 
moeten weten i Een Vlaamse stnjd 
die gegroeid is uit bloed en tranen kan 
nooit tot verraad komen integendeel, 
nu nog meer dan ooit moeten wij 
onze krachten bundelen om de Vlaam
se staat uit te bouwen tot één Vlaams 
huis 

Zijn WIJ vooral op onze hoede voor 
onze tegenstrevers Voor hen zou 
onze twist een heerlijke kluif zijn 

V C B e r c h e m 

ONTGOOCHELING 

Mijn ontgoocheling is groot wat be
treft de toegevingen die gedaan zijn 
over de gemeenten rond Brussel 
Nog groter is mijn zorg wat betreft de 
eenheid van de partij Gaat zij de weg 
op van het R W Zullen de mogelijke 
Volksunieminister(s) en staatssekreta-
nssen ook overlopen na enige t i j d ' 
Gaat de Volksunie fa i l l ie t ' Is ons 
werk voor mets g e w e e s t ' Ik vraag dit 
naar aanleiding van een bencht in de 
krant (« Het Nieuwsblad ») van 31 mei 
dat schnjft 

-He t regeerakkoord moet naar een 
nieuwe staat leiden en daarna zijn 
allerlei partijpolitieke hergroeperingen 
mogelijk Veel wijst erop dat de meta
morfose al begonnen is in het Vlaams 
Nationalisme » 
Wil de heer Schiltz de partij bewust 
teniet doen ' Want volgens diezelfde 
krant vestigt de heer Schitz speciaal 
de aandacht erop dat hij toenade
ringen zoekt tot de socialisten en dat 
anderen zich gaan bezinnen over de 
plaats van de radikale autonomisten 
in de Belgische politiek 

M T, Beverio 
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VU In het bijzonder is niet afgelopen. 
De Vlaamse staat is er nu, voorlopig 
alleen nog op papier. Het omzetten 
van het Gemeenschapspakt tot een 
werkelijkheid, het zinvol vullen van 
de nieuwe strukturen, het doordese
men van deze strukturen met de 
volksnationale gedachte, het omvor
men van de Vlaamse massa tot een 
volk in zijn natie: er is nog werk 
voor vele, vele jaren. Dit is geen eind
punt, maar een begin. En de VU met 
achter zich de traditie van anderhal
ve eeuw Vlaamse strijd. Is géén RW I 

VOORAFGAANDELIJK 

Het IS inderdaad zo dat veel reakties 
(voornamelijk uit Brussel en Vlaams-
Brabanü losgekomen zijn vooraleer 
een «grondige» informatie mogelijk 
was Me dunkt dat dit toch een ernsti
ge fout was De vertrouwenskloof is 
er voor een deel aan te wijten 
Wat echter spijtig is, is dat onze 
onderhandelaars blijkbaar aan tafel 
zijn gaan zitten zonder voldoende 
voorbereid te zijn , m a w hun dossier
kennis bleek op bepaalde punten erg 
zwak Men had op voorhand een lijst 
van eisen moeten samenstellen waar
over een akkoord moest zijn, voor
aleer de echte onderhandelingen aan 
te vatten Problemen zoals de taalka-
ders in leger, Sabena, Abos, PVSK, 
waarborgen (desnoods sancties) 
voor het toepassen van de (taal)wet-
ten moesten voorafgaandelijk op tafel 
gelegd worden, als een sine qua non 
De verdeelsleutel (1/3 + 1 /3 -1-1 /3) 
moest de toegeving zijn Als men 
afwijkt van de mom «bevolkingsaan
tal», dan betekent dit ettelijke miljoe
nen voor Wallonië 

J V D , Brussel 

DE WARE SCHULDIGEN 

Waar van sommige zijden rumoerige 
afwijzing van het gemeenschapspakt 
IS ontstaan, kan ook wel aanvaard dat 
de protestvloedgolf vooral van Brus
selse Vlamingen en uit de Vlaamse 
gemeenten rondom Brussel zelf, los
kwam Omdat juist die mensen reeds 
zovele tientallen jarenlang genegeerd, 
verschopt, vertrappeld, getergd, be
spuwd, gefolterd en vervolgd zijn 
geweest 

Dat het gemeenschapspakt niet mo
gelijk was zonder de nieuwe offers 
die de Vlamingen nu gevraagd wer
den, IS enkel en uitsluitend te wijten 
aan de CVP als aan de BSP en de 
PVV 
Wie scheunng in Vlaamse rangen zou 
willen gaan uitspelen, kan dan ook 
alleen maar direkt verdacht, een « be
taald spion» te willen zijn van PVV, 
BSP of CVP Laat U met bekoren 
duur zulke vermomde spionnen 

P V C , St-Pieters-Woluwe 

NIET VERSAGEN 

De Volksunie is in hoge mate het 
werk van de kleine man van beschei
den wroeters die, geslingerd tussen 
hoop en wanhoop, plots revolutonair 
worden en het profitanaat ertoe 
brachten datgene in wet om te zetten 
wat er op straat werd bevochten 
W I J krijgen en betalen de vertegen
woordigers die we verdienen, met om 
ons te begoochelen met spitsvondige 
Egmontteksten, maar om te Brussel, 
bovenal, waar de kanapees van de 
beslissing en de champagneglazen 

van de macht staan, dezelfde stem te 
doen horen als degene die werd uitge
bracht in de stembus i Het Egmont-
plan IS grotendeels een miskenning 
van de stem des volks Wij, flamingan
ten worden weer geslingerd tussen 
hoop en wanhoop Op 21-4, na de ver
kiezingen, schreef «Wi j» «Maar we 
blijven wat we zijn onverwoestbaar 
in kwade dagen, gereed om vooruit te 
gaan in goede dagen, met weg te den
ken en met weg te werken uit de poli
tieke arena» Ik hoop, alhoewel de 
kruitdamp maar langzaam zal optrek
ken, vooral in de Zennevallei, dat wij, 
allen, onwankelbaar en verbeten, ver
der zullen strijden, want de Volksunie 
moet de hartslag, de spierkracht en 
de hefboom blijven van de Vlaamse 
strijd • 

A L, Menen 

STOFFEL EN Z'N KAT 

Het IS nu zover Wij zitten scheep en 
we moeten varen Het werd tijd Als 
men gans zijn leven zich afbeult voor 
de partij, wilden we ook wel eens wat 
meer dan alleen maar achter de 
wagen aanlopen Ons mannen spelen 
nu ook koetsier, misschien met bitter
heid Laten wij niet te vlug vergeten, 
dat ZIJ die bij ons op de wagen zitten, 
140-jaar lang, de geschiedenis van Bel
gië hebben geschreven met Vlaams 
bloed en tranen Zij voelden het, de 
macht van de Vlaamse Beweging gaf 
met op Hadden echter veel Vlamin
gen al die jaren wat meer de handen 
uit de mouwen gestoken, wij hadden 
thans veel verder gestaan 
Daarom begnjp ik met, dat er zijn die 
thans, als Stoffel op zijn kat, menen 
op onze beide voorzitters van leer te 
moeten gaan Dat er aanvankelijk 
tegen waren is met zo e rg , eer ver
heugend, dat IS een bewijs van vitali
teit en strijdlust in Vlaamse rangen 
Een Vlaamsnationalist moet geen ja-
knikker geen kruiper en geen willoos 
instrument zijn 

Thans evenwel is het ogenblik geko
men om de handen ijzervast ineen te 
slaan Het is voor onze kopmannen 
ook geen pretje, dat afbreken in eigen 
rangen te moeten meemaken 
Vlamingen opgepast > De stnjd is met 
ten einde De Volksunie heeft ons 
allen nodig, meer dan ooit Daarom 
wensen wij onze mannen de grootste 
behendigheid en kalmte in dienst van 
ons Vlaanderen 

G A , Oostduinkerke 

VOLLE RECHT 

In zijn artikel « De historische beteke
nis van het gemeenschapspakt» 
schrijft de heer Frans Van der Eist 
«Het enig alternatief om te slagen 
was, een toegeving doen wat het sta
tuut van de Franstaligen in de ge
meenten met faciliteiten betreft » 
Nu stel ik mij de vraag Waarom ' 
Wanneer een loontrekkende bij voor
beeld, zijn taak volbracht heeft, dan is 
het zijn volle recht dat hij zijn welver
diende loon ontvangt zonder daar
voor nog een extraprijs aan iemand te 
moeten betalen 
Om die reden vind ik de onderteke
ning van het gemeenschapspakt een 
onrechtvaardige daad vanwege alle 
Vlaamse ondertekenaars tegenover 
de Vlaamse bevolking en meer in het 
biezonder vanwege deze der Volks
unie die de slogan «Gedaan met 
geven en toegeven» in hun program
ma hadden ingeschreven 

A B, Aalst 

Met verwondenng heb ik de negatie
ve kntiek op het gemeenschapsak
koord gelezen Ik geloof dat deze kri
tiek als oorzaak heeft, het opblazen 
van het toegegevene, tot ongelooflij
ke proporties, vooral door PVV- en 
CVP-elementen Dat is nochtans to
taal overbodig daar die beide partijen 
onze meerderheid en dus ons beslis
singsrecht (onderhandelingspozitie) 
totaal verkochten in 1971 Daaren
boven moet ik er als gewezen inwo
ner van Groot-Bijgaarden aan toevoe
gen dat hun gemeentebestuur (sinds 
de oorlog reeds CVP) de Franse inva-
zie flink geholpen heeft Een zeer 
krachtige reaktie is dan ook nodig Er 
rust daarvoor een bijzonder zware 
taak op de schouders van alle VU-
mandatanssen en de militanten 

F J , Herdersem 

DEUK IN VERTROUWEN 

Nooit voorheen werd het aanzien van 
een Vlaams radikale partij zo op de 
helling gebracht 
De CVP, de BSP en de PVV, die vóór 
de verkiezingen de Vlaamse snaar 
zoals nooit voorheen hadden getok
keld, vertikten het hun toekomstmu
ziek waar te maken De val voor de 
Volksunie opgezet werd dichtgeklapt 
De CVP en de BSP, die teren op de 
onderworpenheid van hun kiezers, 
kunnen zich wat schipperen veroorlo
ven 
Een partij in wording kan zich geen 
risico's veroor loven, een fout wordt 
haar dubbel aangerekend Een mis
kenning van de basis kan een gevoeli
ge deuk veroorzaken in het vertrou
wen van de partij Samen met enkele 

vnenden hadden wij te Sterrebeek 
gedurende tien jaar strijd gevoerd om 
onze gemeente Vlaams te houden 
W I J hadden merkwaardige resultaten 
behaald, die nu met één pennetrek 
van enkele aspirant-ministers worden 
teniet gedaan 

F.B., Sterrebeek 

KUISE PVV 

Rond het «Egmontpakt» betreffende 
de kommunautaire problemen werd 
van liberale zijde veel kabaal ge
maakt Het bestuur van de PVV 
betreurde de «grote inschikkelijkheid 
van de Vlaamse onderhandelaars» 
en een liberaal dagblad sprak zelfs 
over een « historische misdaad » 
Deze plotse flamingantische opwel
ling van de PVV is natuurlijk te verkla
ren door het feit, dat de blauwe broe
ders spinnijdig zijn omdat ze de rege-
nngsboot hebben gemist. 
Grootjans en zijn vrienden zijn wel de 
laatsten die anderen de les zouden 
mogen spellen inzake Vlaamsgezind-
heid In 1966 stelden Grootjans, De-
clercq en Vanderpoorten mee het 
«PVV-pakt van Luik» op Dit pakt 
voorzag o a de aanhechting bij Brus
sel van de 6 randgemeenten en het 
toekennen van faciliteiten in 13 ande
re Vlaamse gemeenten, evenals een 
versoepeling op het taalgebruik in het 
bedrijfsleven 

In 1968 liepen diezelfde Grootjans en 
zijn PVV dagelijks rond met de Belgis
che vlag in een super-Belgicistische 
kiescampagne Kortom de liberalen 
hebben steeds meegewerkt aan kom
munautaire akkoorden die minder gun
stig waren voor Vlaanderen dan het 
huidige Egmontpakt 

K V , Vilvoorde 

Brussel,29 juni 1977 

Waarde lezerCes), 

Het Kan en het zal wellicht toeval 
zijn, maar de dag dat we aKtuali-
teitsgebonden artiKels op papier 
trachtten te zetten, is er heel 
wat misgelopen. Gm te beginnen 
was er die overjaarse aandrijf-
riem van de auto van een redak-
teurdie het liet afweten; nog 
vooraleer het trefpunt op het 
Barrikadenplein in het verschiet 
lag. 

En dan volgde de ene kommer op de 
andere zorg. 

Een perskonferentle van de Brus
selse ku Ituurkommissie nét gemist. 

's Namiddags een interview in 
Aalst net regisseur Herman Slag
mulder over de jubi1eumuitgave 
van de Ijzerbedevaart. 

Het was voor ons een zonnige dag. 
Daar niet van. Maar, de jonge 
spruit Wouter, was 's avonds 
vastbesloten ons getokkel op 
het typmachien te begeleiden 
met Kontesterende gezangen ...! 

Zijn tremelo's vindt U wellicht 
in uw 'Wij' van deze week. 

WIJ t 
30 JUNI 1977 
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Hugo Schiltz; 

„De uitvoering 
van het IJzer-testament is begonnen" 
Aan de 
voorzitter en de 
leden van het 
IJzerbedevaart-
komitee 
te Diksmuide 

Met zorg en respekt heb ik de 
mededeling van uw komitee over 
het Egmontpakt gelezen 
Dit was vanzelfsprekend, gelet 
op het feit dat ik 

1) als voorzitter van de VU over 
dit pakt mede heb onderhandeld' 

2) als Vlaams-nationalist en fede
ralist mijn hele politieke loopbaan 
in dienst heb gesteld van de zelf
bestuur-gedachte zoals ze ons 
door de Ijzergeneratie werd toe
vertrouwd , 

3) als zoon van een fronter (4 
jaar IJzer O van jongs af aan met 
de front-beweging en de IJzerbe
devaarten vertrouwd gemaakt 
ben 
U zal het, denk ik, met mij eens 
zijn, dat de rol van politieke partij
en en deze van verenigingen, 
zoals de uwe, in een nationale 
beweging verschillend zijn 
Waar uw komitee samen met 
andere verenigingen een bezielen
de, waakzame en opvoedende 
taak te vervullen heeft, is het de 
plicht van de politieke partijen, te 
trachten het programma van de 
beweging in strukturen, wetten 
en instellingen te verwezenlijken 
Dat dit in een parlementaire de-
mokratie alleen mogelijk is langs 
wegen van geleidelijkheid en 
van vergelijk zal u wel niet betwis
ten Bovendien kan het u met ont
gaan dat in onö land iedere struk-
tuur-hervorming de instemming 
vereist van een meerderheid zo
wel van Vlamingen als van Frans-
taligen, die over deze doeleinde 
erg verschillende inzichten heb
ben 

Waar ik het bijgevolg volkomen 
normaal vind dat uw komitee zich 
op het meest radikale standpunt 
stelt moet u van uw kant denk ik, 
aanvaarden dat de politieke ver
antwoordelijken dit standpunt zo
veel mogelijk trachten te verwe
zenlijken via overeenkomsten 
met andersdenkenden 
De waarde van zulk vergelijk 
moet afgewogen worden aan de 
hand van wat bekomen en toege
geven wordt (want geven en 
nemen is met hetzelfde als geven 
en toegeven zoals in het verleden 
helaas al te vaak gebeurde) 
Dat de uitslag van zulk vergelijk 
met volledig overeenstemt met 
het standpunt dat bv het Over-
legcentrum van Vlaamse Vereni
gingen had ingenomen kan u toch 
echt met verwonderen Niet alle 
Vlaamse partijen waren het met 
dit standpunt onverdeeld eens eh 

verder moest dit standpunt om 
geconfronteerd worden met de 
Waalse eisen die een gewestvor

ming met dne zonder meer in
hielden 
Wie hiermede rekening houdt zal 

mi moeten toegeven dat in het 
Egmontpakt wel degelijk de es
sentiële elementen van het zelfbe
stuur en van de eenheid van de 
Vlamingen in en buiten Brussel 
zijn verworven 

De plaats ontbreekt hier om in 
detail op het pakt in te gaan Ik 
betreur trouwens dat het Overleg-
centrum met ingaat op mijn ver
zoek tot een open en onbevoor
oordeeld debat met de verant
woordelijke politici Vlaanderen 
eeft mets te winnen bij het naast 
elkaar heen praten of het schep
pen van een onoverbrugbare 
kloof tussen de Vlaamse Bewe
ging en de politiek 
Wel veroorloof ik mij te wijzen op 
het volgende 

1) Er worden vrij verkozen parle
menten voorzien voor Vlamingen 
en Franstaligen, met wetgevende 
bevoegdheden, vnj verkozen re
geringen, eigen administraties en 
forfaitair toegekende of zelf geïn
de inkomsten waarover zij naar 
willekeur kunnen beschikken 
2) De bevoegdheden aan ge
meenschappen en gewesten toe
gekend zijn substantieel en aan 
geen enkele voogdij onderwor
pen 

3) ZIJ worden uitgeoefend bin
nen grondgebieden die grondwet
telijk vastgelegd worden 
Hiermede zijn de attributen op
gesomd die essentieel zijn voor 
het bestaan van een staat, voor 
zelfbestuur 
Dat dit zelfbestuur met zo ver 

gaat als u en ook ikzelf wel zou
den wensen is een feit en dat er 
een prijs voor betaald werd 
eveneens De reden daarvan heb 
ik hierboven aangestipt Ik voeg 
er aan toe dat een aantal politie
ke fouten uit het verleden die 
helaas onvoldoende politieke 
reaktie hebben opgeroepen, 
zwaar hebben doorgewogen en 
dat het afdwingen van een poli
tiek machtsevenwicht voor de 
Vlamingen in Brussel zonder de
ze prijs met mogelijk was 
Het zal voortaan hoofdzakelijk 
van de Vlamingen en hun autono
me instellingen afhangen of zij de 
politieke wil de creativiteit en de 
middelen zullen opbrengen om 
eens en voorgoed de Vlaamse 
aanwezigheid in Brussel te beves
tigen en uit te breiden 
Dit veronderstelt dat het Egmont
pakt volledig en eerlijk wordt uit
gevoerd en dat de Vlaamse staat
kundige strukturen bezield wor
den met een moderne dinami-
sche gemeenschapsopvatting en 
bemand met idealistische en be
kwame verantwoordelijken 
Hier ligt een ruim en belangrijk 
arbeidsveld open voor de Vlaam
se Beweging vandaag en mor
gen 

De uitvoering van het IJzer-testa
ment IS aangevat Zij moet tot 
een goed einde gebracht woren 
Hiervoor zal ik mij blijven inspan
nen, naar ik hoop in samenspraak 
met u 

Met Vlaamse groeten 
H Schiltz 

(pdb) Straks is het vakantie 

Of WIJ nu op reis gaan, of 
naar zee, of thuis blijven, in 
elk geval gaan wij niet naar 
het werk We merken ver
schil met de andere dagen 
van het jaar Misschien gaan 
WIJ ons op een stille dag wat 
vragen stellen Waarom wij 
elke dag naar het werk trek
ken "7 Wie WIJ zijn, of wat wij 
zijn"? En voor wie wij wer
ken"? 

Als men het over ons heeft 
die gaan werken, dan 
spreekt men van werkne
mers Wat IS dat werk ne
men "? De bazen heten dan 
werkgevers Nemen wij en 
geven zij ^ Moeten wij hen 
dan dankbaar zijn voor wat 
WIJ van hen krijgen voor wat 
WIJ van hen mogen nemen ? 

In verband met het werk dat 
gegeven en genomen wordt 
spreekt men ook over ar
beidsmarkt "̂  W I J en de 
250000 werklozen, zij wij 
koopwaar op de markt"? Te 
koop tegen loon"? Loonsla
ven zoals WIJ soms ook ge
noemd worden"? Wie koopt 
ons en waarvoor"? In bednjfs-
ekonomische termen 
spreekt men over ons als 
over de faktor arbeid We 
hebben dan ook een boek
houdkundige waarde de ar
beidskost 

En zo kunnen we doorgaan 
tot WIJ er het hoofd bij verlie
zen en dit dan maar deemoe

dig weer in de schoot leg
gen 
Maar hoeft het allemaal zo 
uitzichtloos te zijn"? Sedert 
onze geboorte zijn wij toch 
allen mensen Wij willen alle
maal graag gelukkig zijn Wij 
willen onszelf zijn en daar
voor door anderen erkend 
worden Daarvoor moeten 
WIJ ons kunnen ontplooien, 
een leven lang ontwikkelen 

ken En de vnje tijd die ons 
gegeven wordt, staat steeds 
in dienst van het werk Wij 
moeten ons kunnen ontspan
nen om beter te kunnen wer
ken In het Oosten wordt de 
ontspanning geleid over 
sport en schaken en politie
ke diskussies In het Westen 
neemt de vnjetijds-industrie 
die taak op zich Maar het 
doel van beide blijft over 

Voor wie 
werken wi j ? 

Daar knjgen wij nu even de 
kans toe in onze vakantie 
En tijdens het werkjaar in de 
weekeinden en buiten de 
werkuren Dat heet dan vrije 
tijd Maar veel van die vrije 
tijd slaat uitsluitend in het 
teken van het werk Wakker 
worden aan het werk den
ken, rap wassen en ontbij
ten naar de bus hollen of 
naar het werk koersen En s 
avonds eten, het huishouden 
doen en uitrusten 
Of WIJ nu in West- of Oost-
Europa leven, in Amerika of 
in China voor ons die met 
meer uitsluitend werken om 
in leven te blijven komt het 
op dit punt overal op hetzelf
de neer w j leven om te wer-

ontspannen werklieden be
schikken 
Aan dit deel van ons mense
lijk gedrag worden studieda
gen en kongressen besteed 
En of de spreker nu uit een 
instituut in Moskou komt of 
uit een universiteit in Califor-
nie, en al proberen zij elkaar 
te overtroeven met hun argu
menten voor hun vrijetijdsbe
steding, het doel is voor bei
den werklieden die zich 
door ontspanning beter kun
nen inspanrifen 
W I J moeten ons immers kun
nen inspannen voor het be
houd van de macht van het 
systeem waarin wij leven 
dat WIJ misschien aan
vaarden en waar wij wellicht 

ook nog in geloven Maar 
het gaat om macht, langs 
welke zogeheten demokrati-
sche weg ook deze tot 
stand gebracht is Macht 
voor enkelen voor een dikta-
tor, een koning een partij-

vakbonds- of bednjfsleider, 
enz \ 

Voor wie gaan wij dan elke 
dag ons leven lang wer
ken "? Voor de koning"? Voor 
wie rijk geboren of ambitieus 
IS"? Of voor onszelf"? 
Want ook dat is mogelijk 
Ook daar vind je sprekers 
voor op kongressen Maar 
ZIJ worden nog overroepen 
door de anderen En toch 
kan je nu horen zeggen dat 
de mens vnj moet zijn om 
zich te ontwikkelen en om 
de zin van zijn leven te ont
dekken De arbeid zelf dient 
dan alleen om de levensbe
hoeften van elk van ons in 
de hele mensengemeen
schap te bevredigen 
Maar daartoe moet veel ver
anderen W I J moeten ons an
ders gedragen Onze hele 
gemeenschap moet daar
door veranderen en de huidi
ge politieke en ekonomische 
machtsstrukturen moeten 
verdwijnen Een geheel 
nieuw kultuurpatroon moe
ten WIJ opbouwen En dit 
stond alvast in « een alterna
tief sociaal-ekonomisch be
leid » van een ons welbeken
de partij die nu mee macht 
heeft in de regenng 
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En bovendien 

...is de kurator voor het casino van 
Middelkerke nog steeds op zoek 
naar een nieuwe exploitant voor dit 
oord van vermaak. 

...spoelde in De Panne een dolfijn 
aan. 

...en kon men zelfs met een bulldo
zer het diertje niet terug In zee 
duwen. 

...beginnen experten opnieuw het be
lang van de ontginning van onze 
Kempense steenkoolmijnen te bena
drukken. 

...was er in de gemeenteraad van 
Scherpenheuvel-Zichem betwisting 
over de keuze van straatnamen: 
moet het -vesting» of «vest> zijn, 
zo luidde de omstreden vraag. 

...sleurde de burgemeester er «de 
dikke Van Dale > bij, en werden uit
voerig definities aangehaald. 

...viel uiteindelijk de keuze op 
« vest». 

...is ook in de gemeenteraad van 
Brustem een levensgroot probleem 
gerezen: de raadsleden wensten 
hun zetel mee naar huis te nemen, nu 
Brustem wordt opgeslorpt door 
Sint-Truiden. 

...was de burgemeester van oordeel 
dat de zetels van schepenen en 
raadsleden behoren tot het gemeen
telijk patrimonium. 

...werd hij door vrijwel alle raadsle
den in de minderheid gestemd: 12 
vóór, 1 onthouding, en een nee-stem 
van de burgemeester. 

...werden we niet uitgenodigd op de 
luchtvaartmeeting in Brustem, vorig 
weekend. 

...hebben we desalniettemin uren 
lang kunnen snoepen van het oorver
dovend lawaai. 

...heeft de rijkswacht vastgesteld 
dat slechts zonderlingen in de Brus
selse tunnels niet rapper dan 60 
km/uur rijden. 

...werd het schiereiland Kola in het 
noordwesten van de Sovjetunie 
door een sneeuwstorm getroffen ; in 
de stad Moermansk sneeuwde het 
uren aan een stuk. 

...ligt op sommige plaatsen de 
sneeuw anderhalve meter hoog. 

...houdt niemand de gegadigden te
gen om pak en zak te maken en op 
skivakantie te vertrekken. 

...gezien langs de weg: te koop: 
arbijen, kerssen, appellen en appel-
siene. 

...heeft een kanaalzwemmer van mi
nister Vanden Boeynants een nega
tief antwoord gekregen op zijn vraag 
om een legerschip zijn zwemtocht te 
laten begeleiden. 

...heeft de zeemacht immers andere 
drukke bezigheden. 

...ontving de koning in audiëntie: de 
heer Rouben, voorzitter van de Sovjet 
der nationaliteiten van de Opperste 
Sovjet van de USSR 

..Jieett de tJrusselse kultuurkommis-
sie in een lijvige studie laten achter
halen dat de Brusselse verfransings-
molen iets trager maalt dan vroeger. 

..Js de Europese kommissie van oor
deel dat wij da Schotse wisky teveel 
betalen. 

...dreigen de wijnoverschotten in het 
najaar in West-Europa enorm groot 
te worden. 

...drinken wij liever wijn dan wisky. 

En bovendien 

W I J M A K E N V O O R 
N I E M A N D O N D E R S C H E I D 

Sinds enkele tijd wordt beweerd 
dat de Volksunie onderscheid 
zou maken tussen diverse pers
organen voor het toesturen van 
haar mededelingen en uitnodi
gingen. Dat is baarlijke nons-
sens. 
Weekbladen die niet aange
sloten zijn op het telexnet van 
het agentschap Belga kunnen 
echter wel eens moeilijkheden 
ondervinden wanneer de VU 
dringende mededelingen en uit
nodigingen via dit kanaal be
kend maakt en laat geworden. In 
normale omstandigheden echter 
wordt iedereen zonder onder
scheid uitgenodigd op de pers-
konferenties en andere openba
re manifestaties van de partij, 
terwijl persmededelingen ge
woon zoals vroeger toegestuurd 
worden aan alle bladen, zonder 
enige diskriminatie. 

D I E R E N B E S C H E R M I N G . . . 

Regelmatig worden de krante
lezers vergast op gruwelverha
len over mishandeling van die
ren. De ene keer zijn het hele kis
ten met exotische vogels, die 
half of helemaal dood uit een 
vliegtuig worden gehaald en 
soms als afval verbrand, de an
dere keer heeft men honderden 
meerkataapjes in veel te kleine 
dozen gestopt en zonder eten of 
drinken vervoerd. Weer andere 
onverlaten gooien hun huiskat 
of hond gewoon uit hun rijdende 
auto «want meneer en madam 
gaan met vakantie». Dan weer 
zijn het paarden en pony's, die 
de eigenaars laten verhongeren. 
En dan hebben we het nog niet 
eens over de duizenden proef
dieren in zeer wetenschappelij
ke labo's en die er een gruwelijk 
lijden ondergaan. Nota bene, 
voor proefnemingen die in tien
tallen en tientallen labo's bijna 
tegelijk gebeuren... 

• •• TEGEN MIN ISTER 

Het schijnt dat ons land ter zake 
over een zeer degelijke wetge
ving beschikt, doch dat deze wet
geving slechts gedeeltelijk 
wordt toegepast, alle (groeiend) 
protest ten spijt Daarom is het 
hartversterkend dat Veeweyde 
(vereniging voor dierenbescher
ming) n.a.v. het zoveelste inci
dent met exotische dieren, inge
voerd via Sabena, een klacht 
heeft ingediend tegen vier minis
teries : Volksgezondheid, Land
bouw, Justitie en Verkeer. Het 
gaat vanzelfsprekend niet om de 
titularissen van deze departe
menten. De bedoeling Is de wet
gever en de uitvoerende macht 
wakker te schudden en tot stren
ger optreden te dwingen tegen 
welke vorm van dierenkwelling 
ook. 

We zijn geen voorstanders van 
een te grote dierenvertroeteling. 

doch achten de huidige wreed
heid uit slordigheid, gemis aan 
verantwoordelijkheid of wat dan 
ook, onaanvaardbaar. Voortaan 
moeten zware sankties gelegd 
worden op alle overtredingen 
van de wet inzake dierenbe
scherming. Het is ook een kwes
tie van opvoeding, want de ma
nier waarop sommige mensen 
met dieren omgaan pleit niet 
voor het peil van hun opvoeding, 
noch voor een samenleving die 
dergelijke wandaden duldt 

TAK B E T O O G D E 
A A N DE K U S T 

Tegen de verfransing van de 
kust betoogde TAK vorige zon
dag te Oostende en te Blanken
berge. Het ging vooral tegen die 
handelaars, die hun Vlaamse 
kliënteel diskrimineren tegen
over Franstaligen en buiten
landers. Overwegend tweetalige 
of zelfs eentalig Franse opschrif
ten, aankondigingen en reklame-
teksten zijn beledigend voor de 
Vlamingen, nog steeds de meer
derheid bij de klanten van de 
kust Soms weigert men zelfs 
botweg de Vlaamse kliënten in 
hun taal te bedienen. 

VU-Limburg tegen 
ALZ-Chertal akkoord 
De volgende punten zijn onaanvaardbaar: 
1. De toezegging van 100 miljoen fr. aan Chertal, bestemd 
voor uitrusting bij slijpmachines, en eventueel voor komple-
mentaire uitrusting bij de warm-walsi.-istallatie. De expan
sie van ALZ wordt daardoor tegengegaan. 
2. Het uitstellen van de beslissing betreffende de tweede 
slijpmachine voor ALZ-Genk. 
3. De verplichting aan ALZ om door middel van de breed-
bandinstallatie van Chertal te laten walsen, ten belope van 
het aandeel van de Belgische aandeelhouders in ALZ Dit 
betekent dat zelfs als de Limburgse Gewestelijke Ontwik
kelingsmaatschappij en de Kempense Investeringsmaat
schappij in ALZ-Genk een meerderheidsparticipatie zou
den nemen, er nog steeds een voogdij vanuit Luik blijft 
bestaan. 
4. Aan de arbeiders van Chertal wordt een werkzekerheid 
gegeven tot 1984, terwijl dit niet is geschied voor de 
arbeiders in Genk. 
De VU-Limburg eist de installatie van twee slijpmachines 
in de Genkse staalfabriek, en de toelating voor ALZ om 
20 th. (1500 ton per maand) te laten walsen bij derden : Sid-
mar of een andere firma naar keuze, om te allen tijde in 
bevoorrading te kunnen voorzien. 

De Volksunie-Llmburg steunt de werknemers van ALZ-
Genk in hun weigering om hel akkoord te aanvaarden. 

DERINE 

... een kind van de Vlaamse Beweging. Karel Van Miert, de 
nieuwe BSP-voorzltter, zal wellicht verrast opkijken als hij 
zich zo hoort noemen. Kind van de socialistische beweging, 
waarin hij al jong millteerde: hij zal het volmondig beatven. 
Maar kind van de Vlaamse Beweging ? 
Wie als oudste van negen op het doeninkje van een Kem
pens keuterboerke geboren werd, laat ons zeggen zeventig 
jaar geleden, zou daar vandaag nog zitten. Tenzij de plaatselij
ke pastoor zou opgemerkt hebben dat het een uitzonderlijk 
begaafd kind was. En dan ware Karel Van Miert vandaag een 
hoogbejaard pastoor geweest, met misschien wel de Libre 
Belgique als lijfkrant 
Omdat hij vandaag maar half zo oud Is, heeft Van Miert 
school kunnen lopen en heeft hij daarenboven school kunnen 
hpen in het Nederlands. Men moet de weg meten om te 
weten hoe lang hij eigenlijk Is -. van een kleine winning in de 
donkerste klerikah hoek van Vlaanderen naar het voorzitter
schap van de BSP. Kinderen die we zijn van het Vlaanderen 
van vandaag, beseffen we nog slechts onvolkomen hoe deze 
krachttoer vroeger gewoonweg onmogelijk zou geweest zijn. 
En beseffen we onvolkomen, hoezeer de Van Mierten (en de 
vele anderen die het wellicht niet zo hoog, maar dan toch 
hoog schoppen) een levensgrote kaars moeten branden niet 
alleen voor de sociale maar ook voor de nationale ontvoog-
dlngsstrijd, waarvan zij vandaag volop profiteren. 

De wi t te 
rode pagina 

Een ontjeschreven blad. Het verlengstuk van Willy Claes, zeg
gen sommigen ook In zijn eigen partij een Willy Claes die par 
personne interposée verder de touwtjes In handen wil blijven 
houden. Soeur Sourire, zeggen de boosaardigen, gekozen 
omdat de knaap wonderwel past bij het oppervlakkig beeld 
— het 'imitsj' — dat de massamedia vandaag plegen te 
maken van de partijen. 
We weten het niet We zijn niet Ingewijd in de geheimen van 
de rode cenakels en we laten Van Miert dus maar het gun
stig vooroordeel van een onbeschreven blad. In de hoop dat 
het beschreven zal worden gelijk hijzelf het aankondigt Een 
socialisme dat meer op het Noorden dan op het Zuiden 
geridit zal worden. Meer toegesneden op de allemanproble-
men van vandaag dan op de schimmen uit het charter van 
Quaregnon. Ach, zelfs déze ene zwaluw zal de lente wel niet 
maken. Maar wie weet, wie weet: misschien krijgt het socialis
me in Vlaanderen dan toch een Vlaamser geztoht Wie weet, 
wie weet -. misschien wordt de eeuwige bres die de socialis
ten in het Vlaamse front lieten nu toch een tjeetje gedicht 
Van Miert.- het knaapje met de vinger in het rode gat van de 
dijk? 
De volwassenheid van een gemeenschap wordt bepaald 
door de volwassenhekJ van de samenstellende delen ervan. 
Het soort onvolwassen socialisme waarmee Vlaanderen tot 
nog toe vrede moest nemen, was een litteken over ons alle
maal Wordt het morgen anders ? 
Tegenstrever Van Miert moet zijn blad nu maar es gaan 
volschrijven. We zullen het aandachtig lezen. Met een Vlaam
se bril, uiteraard. Wat trouwens zelfs op een socialistische 
neus niet zou misstaan. 

Prof. Derine heeft in vrij demago
gische bewoordingen de Volks
unie aangevallen. 

In 1964 toen, na Hertoginnedal 
mensen zoals Frans Baert, Mau-
rits Coppieters, Hugo Schiltz 
e.a. de VU gingen versterken, 
verkoos de heer Derine de CVP 
te versterken, wat prompt met 
Ben zeer interessant schepen--
ambt te Antwerpen werd be
loond. 

Sindsdien is de vervulling van 
het schepenambt de voornaam
ste en vrijwel enige daadwerke
lijke bijdrage van prof. Derine 
tot de werkelijke politiek ge
weest 

Vooral via de strijd om Leuven 
Vlaams, waarin hij wel een rol 
speelde is de Vlaamse strijd
vaardigheid van prof. Derine af
gezakt naar sporadische, hoofd
zakelijk verbale manifestaties. 

Het valt daarbij op dat deze 
manifestaties vooral optraden 
telkens het er op aan kwam, het 
behoud van het schepenambt en 
wat er bij hoort te verdedigen. 
Prof. Derine is dan ook wel bij
zonder slecht geplaatst om ande
ren gebrek aan Vlaamse kordaat
heid te verwijten. 

Hij heeft in 1964 de gemakkelij
ke weg gekozen. Had hij, zoals 
zovele van zijn vrienden de VU 
vervoegd dan had hij wellicht 
mede de noodlottige grondwets
herziening van 1971 kunnen be
letten. 

K O N I N K L I J K V E T O 
T E G E N C O P P I E T E R S ? 

Sinds de VU regeringspartij is 
werden enkele kwakkels losgela
ten, waarvan we er een elders in 
het blad neerschieten. Een twee
de wordt hier meteen eveneens 
naar de eeuwige jachtvelden ver
wezen. 

Er wordt inderdaad geroddeld, 
dat VU-senator Coppieters geen 
minister kon worden, omdat het 
Hof zijn veto zou gesteld heb
ben ! Dat is klinkklare onzin, er 
was nooit sprake van een ko
ninklijk veto. Bovendien verko
zen de h. Coppieters en de partij 
het voorzitterschap van de Ne
derlandse Kultuurraad, een zeer 
belangrijk mandaat waarin de 
specifieke gaven van de h. Cop
pieters uitstekend tot hun recht 
zullen komen. 
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CHERTAL-ALZGENK: 
Vlaamse staalindustriëlen wil len investeren, 
maar moeten wachten op Mc Kinsey... 

GENK. — De staalbedrijven in ons land heb
ben nu al geruime tijd overlast van konkur-
rentiële gensters. Vooral in Wallonië tem
peest de krisis onverminderd voor t : omdat 
de Waalse staalreuzen traditioneel gericht 
zijn op verouderde produkten, die slechts 
moeizaam kopers vinden. Het hoeft dan ook 
geen verwondering te wekken dat de stalen 
gemoederen overhit geraken. Het Luikse 
industriebekken krijgt steeds minder kandi
daat-investeerders op bezoek. En in Europe
se kringen (EGKS) werd zowaar berekend 
dat tot 1980 nog meer dan 5.000 arbeids
plaatsen (in de Waalse bekkens) bedreigd 
zijn. 
De staking van 42 Luikse arbeiders, die 700 
Limburgse werknemers (arbeiders en be
dienden) technisch werkloos maakten, moet 
in dat mistige industriële onweer gesitueerd 
worden... 
Met de ontwerp-overeenkomst, die vorige 
maandag door de arbeiders van Alleghény-
Longdoz in Genk werd verworpen, kreeg 
deze staalaffaire voor de zoveelste keer 
communautaire voetangels. 
In Limburg worden hoognodige investe
ringen tegengewerkt, waardoor enkele hon
derden werknemers hun arbeidszekerheid 
bedreigd zien, terwijl 42 arbeiders van Luik 
hun werk in een zwaar verlieslatend bedrijf 
nog tot in 1985 beveiligd zien... 
De Brusselse krant «La Libre Belgique» 
schreef vorige week: «Limburg heeft 
steeds solidair de arbeiders van Chertal ver
dedigd, maar de recente gebeurtenissen heb
ben het bewijs geleverd dat in Luik een ande
re geest heerst.» 

Het Belgisch staaldossier krijgt 
alsmaar onwelriekende aspekten 
bij. Onlangs nog deed de over
heid toezeggingen voor ruim 9 mil
jard fr. aan investeringen in staal
bedrijven die reeds geruime tijd in 
de rode cijfers zitten. De onrenda-
biliteit van het Waalse staal is 
reeds lang een vaststaand ekonö-
misch feit. Dat heeft te maken 
met onder meer de hoge trans
portkosten voor ijzererts, met de 
zware loonkost in het Luikse, en 
met de geringe produktiviteit. 
De studiedienst van de Krediet
bank berekende inderdaad dat bij 
Cockerill de jaarlijkse produktie 
per man 206 ton bedraagt, tegen
over bv. 358 ton bij Sidmar... 
De uitvoerkosten wegen even
eens zwaar door (80 t.h. van de 
staalproduktie in ons land is be
stemd voor de uitvoer, en aange
zien Luik nu niet bepaald een zee
haven heeft...} 
W e vermelden ook reeds dat de 
Waalse staalindustrie veel verou
derde produkten op de markt 
brengt, die niet zo gretig afgeno
men worden. Tenslotte is er on
miskenbaar de konkurrentie van
uit het buitenland (Japan). 

C O K E S 

Cockerill kan op dit ogenblik met 
overleven zonder staatshulp. Er 
wordt gezocht naar remedies. 
Een simplistische oplossing ligt 
voor 'de hand : een beroep doen 
op de solidariteit van Vlaanderen 

om verouderde fabrieken in het 
Luikse open te houden. 
De Waalse industrie heeft reeds 
vroeger verkregen dat een goed
koop prijsje betaald wordt voor 
Limburgse cokes... 
En het Chertal-ALZ konflikt dat 
dezer dagen woedt, wijst er op 
dat men de staalindustrie in 
Vlaanderen goede troeven voor 
de toekomst wil onthouden, om 
zo de Waalse staalbarons nog 
een kansje te gunnen. 
Immers, nieuwe investeringen in 
Sidmar en ALZ-Genk werden ver
ijdeld, terwijl de Chertal-fabriek 
wél de gelegenheid kreeg 100 mil
joen fr. vers geld aan te lokken 
voor nog onbekende investe
ringen... En vooral wordt momen
teel getracht om het Limburgs 
staalbedrijf blijvend te verbinden 
aan Chertal. 
ALZ-Genk is voor het slijpen en 
het warm-walsen aangewezen op 
de Luikse vestiging. Vlaamse in
vesteerders én uiteraard ook de 
arbeiders in Genk wilden twee 
nieuwe slijpmachines geïnstal
leerd zien. Dat zou ALZ-Genk 
een groter onafhankelijkheid ten 
overstaan van Wallonië bezor
gen. 
De Waalse direktie in Chertal 
bracht de 42 arbeiders op de 
hoogte van de plannen, en wees 
op de gevolgen voor de tewerk
stelling. 
Gevolg . staking in Luik en techni
sche werkloosheid in Genk. Een 
staking van Waalse arbeiders te

gen Vlaamse arbeiders, volgens 
het scenario van Waalse pa
troons, gesteund door Franstalige 
politici. 
De inzet: twee slijpmachines, 100 
miljoen frank, én vooral: de zorg 
om de Vlaamse staalindustrie 
voor een gedeelte blijvend te bin
den aan het Luikse industriebek
ken. Het ontwerp-akkoord, zoals 
dat door staatssekretaris Eys-
kens werd voorgesteld, bevat ver
schillende voor Vlaanderen nade
lige bepalingen. 

De ACV-krant« Het Volk » veroor
deelde het voorstel zelfs als onzin
nig. Dat een verlieslatend bedrijf 
om sociale redenen (tewerkstel
ling) overheidssteun krijgt kan 
verantwoord zijn. Hoewel reeds 
herhaaldelijk de vraag werd ge
steld of de overheidssteun niet 
efficiënter zou besteed worden 
aan zogenaamde rekonversie: 
ontwikkeling van nieuwe sekto
ren en omscholing van arbeids
krachten. Dat een levensvatbaar 
bedrijf (ALZ-Genk) in zijn expan
siedrift (2 nieuwe slijpmachines) 
afgeremd wordt, kan zelfs in mi
nisteriële bewoordingen niet 
goedgepraat worden... 

M C KINSEY 

ALZ-Genk mag dus voorlopig 
maar 1 slijpmachine aankopen 
(wat de Vlaamse gemeenschap 
op termijn 60 miljoen fr. méér zal 
kosten). 

En vooral blijft er het credo om 
«het walsen» in Luik te laten 
geschieden tegen voorwaarden 
die niet door ekonomische wet
ten beheerst worden. Uiteindelijk 
komt het er op neer dat Waalse 
patroons en politici de Kempense 
Investeringsmaatschappij (KIM) 
verhinderen enkele miljoenen fr. 
te investeren in een Limburgs 

bedrijf. De voorziene 130 miljoen 
fr. tracht men te laten afvloeien 
naar Chertal. Waar men ook de 
overheidsverbintenissen (lenin
gen met staatswaarborg) in dank 
wil aanvaarden... 
De Volksunie-Limburg eist in een 
mededeling dat de Limburgse 
staalindustrie de gelegenheid 
moet krijgen om aan risicosprei
ding te doen. Daebij wordt gewe
zen op de houding van Waalse 
industriëlen die, ondanks konjunk-
tuurschommelingen, hun steen
koolvoorraad voor een groot deel 
in het buitenland aankopen, en 
die op hun manier de «ekonomi
sche solidariteit» waarvoor ze 
momenteel opnieuw pleiten, 
schromelijk verzuimen als het om 
verbintenissen met Kempische 
steenkoolmijnen gaat. 

Inmiddels heeft de regering het 
Amerikaanse Mc Kinsey-studie-
bureau opdracht gegeven tegen 
de lente van volgend jaar advies 
uit te brengen over de toekomsti
ge investeringen in de staalsek-
tor. Het gaat om de besteding 
van 120 miljard fr. van de belas
tingbetaler. Daarover volksver
tegenwoordiger Willy Desaeye-
r e : «Van die investeringen moet 
Vlaanderen minstens de helft toe
gewezen krijgen. Ik stel dat nu 
reeds voorop omdat ik mij geen 
begoochelingen maak over de af
loop van dat studiewerk. Momen
teel wordt immers een meerder
heid van Waalse bedrijven ge
raadpleegd. Mag men verwach
ten dat de bekommernissen van 
Vlaamse industriëlen bij de Ameri
kaanse onderzoekers zullen ge
hoord en begrepen worden...?» 

STUIPTREKKINGEN 

Wat we inmiddels reeds met ze
kerheid weten is dat de tweede 

slijpmachine voor Genk — indien 
het akkoord-Eyskens gehand
haafd blijft — in het rapport Mc 
Kinsey in mindenng zal gebracht 
worden voor de toegestane inves
teringen in Vlaanderen... 
Het konflikt Chertal-ALZ is een 
krachtmeting met verstrekkende 
sociale en politieke gevolgen. 
Werkonderbrekingen en sta
kingen zijn dit keer niet het ge
volg van konflikten tussen werk
nemers en patroon. Ze hebben 
wél te maken met stuiptrekkingen 
van een verouderde industriële 
produktie in Wallonië die ter ziele 
gaat. 
Het heeft te maken met de afrem
ming van expansiemogelijkheden 
van een Vlaamse industriële sek-
tor, die in Limburg opgang maak
te, en de teloorgang van de 
arbeid in de mijnen gedeeltelijk 
onderving. (De Kempische Inves
teringsmaatschappij zou nu ver
plicht worden Waalse arbeids
plaatsen te financieren!) 
Dat staalkonflikt heeft ook nog te 
maken met de politiek-geladen 
vraag of een onderneming in 
Vlaanderen, die de wereldvraag 
naar roestvrij staal voor een ge
deelte kan ondervangen, nog lan
ger mag gedwarsboomd worden 
door Waalse industriëlen. 
Tenslotte heeft het Chertal-ALZ-
konflikt te maken met de bezorgd
heid om leefbare sektoren in 
Vlaanderen, die werk verschaf
fen aan honderden mensen, het 
hoofd te laten bieden aan de veel-
potige recessie-inktvis. 
In Genk wordt aan de fabriek-
spoort momenteel niet zonder 
wrok nagekaart over de sluiting 
van de steenkoolmijnen: «Hoe
veel (financiële) steun heeft Wallo
nië toen gekregen ? En wij... ? » 
ALZ-Genk zal nog grote krante
koppen halen; daarvoor zorgen 
Chertal-industriëlen. 

(hugo de schuyteneer) 
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Kremlin hekelt Eurokommunisten 

Santiago Carillo 

Op het moment dat Rome dreigt 
te breken met aartsbisschop Mar
cel Lefebvre verschijnt in het 
Sovjetrussische tijdschrift «Nieu
we tijden » een vlijmscherpe aan
val op Santiago Carrillo sekreta-
ris-generaal van de Spaanse 
Kommunistische Partij (SKP) De 
verleiding is groot om te gaan ver
gelijken (bv om Moskou het rode 
Rome te noemen) maar het staat 
we\ vast dat de Kerk van Rome 
minder vanuit de basis wordt aan
gevochten dan het Kremlin Beide 
kontestaties hebben wel zekere 
burgerlijke trekken gemeen de 
Eurokommunisten Cwaarbij ook 
de Japanse kommunisten moe
ten gerekend worden) zien af van 
de gewelddadige revolutie en zijn 
van mening dat het kommunisme 
moet gevestigd worden in over
eenstemming met de aard van de 
betrokken bevolkingen en boven
dien met vreedzame, demokra-
tische middelen En met met 
dwang, zoals in de SU, waarvan 
de leiders het kontakt met het 
volk verloren Dat is ongetwijfeld 

Enrico Berlinguer 

een stap terug, net zoals de 
Lefebvrekatolieken, die de weg te
rug (en dus voorbij Vaticanum II) 
willen opgaan, en daarvoor gro
tendeels steunen op de katolieke 
aristokratie en hogere burgenj 
De tegenstelling Moskou-Euro-
kommunisme is sterk nationalis
tisch gekleurd, of men dat nu wil 
of niet Hoe moeten we anders 
partijen beoordelen, die het inter
nationalisme nog steeds het mos-
kovitisch dgma bij uitstek afzwe
ren en steeds nadrukkelijker voor
houden dat in elk land de kommu
nisten zelf hun strategie en tak-
tiek moeten bepalen De tijd van 
de sakrosankte absolute macht 
van Moskou over alle kommunisti
sche partijen, waar ook ter we
reld, IS voorbij Er begint zich een 
Westeuropees kommunisme af 
te tekenen «met een menselijker 
gelaat», ideaal dat Alexander 
Dubcek nastreerde doch dat 
door een Sovjet-invasie brutaal 
werd gekelderd De laatste open
lijke inmenging van de Sovjetunie 
bij «een broedervolk» mag ge-

Georges Marchais 

rust de druppel genoemd wor
den, die de maat deed overlopen 
Hoe dan ook Praag 1968 is een 
gebeurtenis met verstrekkender 
gevolgen dan op het eerste ge
zicht leek Praag ligt mede aan de 
basis van het Euro-kommunisme 
Moskou neeft de Spaanse verkie
zingen afgewacht om de aanval 
van het «ortodokse» kommunis
me op het «westers deviationis-
me» te openen De Sovjetleiders 
en ideologen zouden waarschijn
lijk niet zo scherp van leer getrok
ken zijn indien de SKP een bete
re elektorale score had behaald 
dan de schamele 10 % die hen te 
beurt viel Nu kunnen ze een 
hoge toon aanslaan tegen Santia
go Carrillo en zijn partij, en via de 
Spaanse KP-leider tot de heren 
Marchais en Berlinauer 
Deze tweedracht heeft echter 
nog met de vorm van een zelfs 
maar bescheiden schisma aange
nomen, ook al houden Marchais 
Castillo en Berlinguer voet bij 
stek Deze laatste is het verst 
gevorderd met de integratie van 

zijn IKP in het «kapitalistisch be
stel er IS nog slechts weimg nodig 
om de IKP ministrabel temaken, 
vooral nu de kristen-demokraten 
er in slaagden de gematigd linkse 
en centrumpartijen samen met de 
IKP rond de onderhandelingstafel 
te brengen, met als eerste resul
taat een consensus over de ver
sterking van het repressie-appa
raat tegen het in Italië schrikwek
kend uitdeinend geweld en terro
risme Het hoeft dan ook memand 
te verwonderen dat daardoor de 
kommunistische elektorale op
mars tot stilstand is gekomen, de 
linkervleugel is het met langer 
eens met de partijleiding, wegens 
de aanvaarding van «burgerlijke 
koncepties op sociaal-ekono-
misch vlak» 

Ook in Frankrijk acht de FKP de 
tijd rijp om samen met de Mitter-
rand-socialisten de macht in han
den te nemen steeds volgens alle 
regelen van de parlementaire de-
mokratie Dat dit de kommunisten 
van de oude garde niet bevalt ligt 
voor de hand De weduwe van de 
eens almachtige FKP-leider Mauri
ce Thorez laat daarover met de 
minste twijfel bestaan 

Dit alles belet met dat men in het 
met-kommumstische kamp nog 
steeds wantrouwig staat tegen

over de Eurokommunisten Oud-
staatssekretaris Kissinger vertolk
te deze onrust nog zeer onlangs 
Anderen pogen de vrees voor 
het paard van Troje (de kommu
nisten in de regering) af te zwak
ken door te verwijzen naar Zuid-
Slavie, dat in de ogen van de 
Kremlin-idpologen «zwaar ket
ters» IS De SU aast nog steeds 
op inpalming van Tito's rijk Van
daar dat de betrekkingen steeds 
uiterst koel zijn gebleven Wat 
zou er de Westeuropese kommu
nisten beletten, zo betogen de 
verdedigers van het Eurokommu-
nisme om, eens aan de macht, het 
voorbeeld van Tito te volgen? 
Een dergelijke evolutie zou zelfs 
de Warschaupaktlanden losser 
maken van Moskou en als het 
ware zou vanzelf de spanningen 
in Europ>a sterk verminderen 
Is dat wishful thinking'' Wat er
van ZIJ, in sommige kommunisti
sche partijen is de zuivering 
reeds begonnen o a in Grieken
land Oostenrijk en Zweden ter
wijl zich in Finland een scheunng 
aftekent Het grootste schisma is 
vanzelfsprekend China, dat nog 
steeds geen tekenen van inkeer 
toont 
Heeft het Westen zijn zorgen en 
onzekerheden, het Oostblok telt 
er met minder 

Republiek Dzjiboeti 
Franknjk heeft op 27 juni het Afar- en 
Issagebied onafhankelijk verklaard 
Het land zal bekend staan als Repu
bliek Dzjiboeti Het gebied heeft een 
oppervlakte van 23000 km^ (onge
veer 3/4 van België) Naargelang van 
de bron vaneert het bevolkingsaantal 
van 125000 tot 200000 waarvan 
twee derde in de hoofdstad Dzjiboeti 
Het grote aantal nomaden kan mis
schien de uiteenlopende cijfers verkla
ren De Issas verwant met de Soma 

(jeeveedee) Een feit uit de Nederlandse verkiezingsuitslag van eind vonge maand, dat als 
gevolg van de opwinding rond de Molukse gijzelingen weinig aandacht trok, was de ver
pletterende nederlaag van de kommunisten Toch is het interessant om bij d a f zware ver
l ies van ultra-links even sti l te staan Want het ziet ernaar uit dat door deze nederlaag 
voor jaren een einde is gekomen aan de invloed van een parti j die het dan wel nooit tot 
regenngsdeelneming heeft gebracht, maar die sinds de tweede wereldoorlog toch alt i jd 
een konstante was in de Nederlandse politiek. Per saldo is het nog maar zeer kort gele
den dat in bepaalde social ist ische kringen danig werd gei jverd om de kommunisten tot 
een soort bondgenootschap te bewegen 

De CPN (Communistische Partij van Neder
land) hoorde sinds ze in 1946 op twaalf pro
cent van de stemmen beslag legde steeds 
tot de middelgrote partijen In het vorige 
parlennent tiezat ze nog zeven zetels Daar
van zijn er nu een schamele twee overge 
bleven een klap die door niemand was ver
wacht en die ook de politieke kommentato-
ren volstrekt verbaaside Men was er altijd 
van uitgegaan dat de CPN zo omtrent een 
half miljoen vaste kiezers had goed voor 
zeven of acht Kamerzetels Van die veron 
derstelling bleek op 25 mei mets te kloppen 

Wat IS de oorzaak van deze linkse neder
laag in een land waarvan buiten de grenzen 
vaak wordt beweerd dat het volstrekt op 
de linkse toer i s ' Nu achteraf worden 
diverse oorzaken opgenoemd Maar de 
Ijelangnjkste is onget\yijfeld dat de sociaal 
en ekonomisch zwakke groepen die altijd 
erg vatbaar waren voor de kommunisti 
sche propaganda dn Amsterdam bi) voor
beeld stemden vele tienduizenden ar
beiders tot dusver traditiegetrouw op de 
CPN) hun vertrouwen in de ultra-rode heils
leer verloren hebben De plaag van de 
werkloosheid woedt ook in Nederland ste 
vig en de vooruitzichten zijn somber Ken
nelijk stellen onder die omstandigheden de 
kwetsbare groepen in de samenleving 
meer hoop op de Partij van de Arbeid Al bij 
al vinden ze dat Joop den Uyl het de afgelo
pen vier jaar nog niet zo slecht gedaan 
heeft en verwachten ze van hem dat hij 

ook in de komende tijd zowat als redder 
van het vaderland zei optreden 

Is het aan de ene kant dus zo dat de 
arbeiders voor zover ze zich in hun positie 
bedreigd voelen zich met meer vastklam
pen aan de CPN anderzijds moet ook de 
houding die de kommunisten de laatste t i j d , 
aannamen tot verlies van hun aanhang heb-
t)en geleid Het is een feit dat de CPN in 
haar propaganda (vooral in het partijdag
blad De Waarheid) de zaken veelal erg sim
plificeerde Achter vrijwel elk verschijnsel 
zag ze internationale komplotten meestal 
onder leiding van de «Westduitse revan-
chisten» De remedies tegen werkloosheid 
en inflatie die de kommunisten voorstelden 
maakten een weinig doordachte indruk en 
leken dikwijls naïef Dat moet bij mensen 
die konden nadenken ongetwijfeld het ver
trouwen in de partij hebben aangetast 

In de verkiezingsstnjd was de kommunisti
sche leuze Van Agt eruit de CPN erin 
Daarmee propageerden zij een alternatief 
waarin geen zinnig mens kon geloven 
Want de socialisten hebben nooit onder 
stoelen of banken gestoken dat zij best 
bereid waren in de nieuwe regenngspeno-
de opnieuw samen te gaan met de knsten-
demokraten dus met de partij van Justitie
minister Van Agt En daarnaast wees de 
Partij van de Arbeid elke toenadenngspo-
ging van de kommunisten resoluut van de 
hand al waren er zoals boven gezegd 
socialisten die een vrijage met de CPN wel 

zagen zitten De kreet Van Agt eruit, de 
CPN erin was dus een volstrekt holle leuze 
Vele duizenden vroegere CPN stemmers 
hebben dat zeker in de gaten gehad 
Dezelfde naïeve benadering van zaken die 
de kommunisten in de verkiezingsstnjd ten 
toon spreidden bleek ook uit hun kommen-
taar op de verkiezingsuitslag Hun neder
laag aldus een officieel partijcommumque 
was een gevolg van de gijzelingen En die 
gijzelingen hingen weer samen met een 
internationaal komplot om de verkiezingsuit
slag te vervalsen i 

Intussen staat wel vast dat de nederlaag 
van 25 mei in haar gevolgen zwaar zal aan
komen De inkomsten van de CPN waren 
tot nu toe voor een groot deel te danken 
aan het feit dat de Kamerleden een stevige 
portie van hun inkomen in de partijkas stort 
ten Het reglement van de partij schrijft dat 
voor Nu er nog maar twee kommunisten in 
de Kamer zitten loopt die bijdrage dus 
sterk terug Daardoor zal het moeilijk wor
den het partijwerk op peil te houden Te ver 
wachten is dan ook dat de propaganda op 
een laag pitje zal komen te staan wat dan 
zijn weerslag zal kunnen hebben op de 
gemeenteraadsverkiezingen van volgend 
jaar Kortom voor de Nederlandse kommu
nisten IS het met een klap dood tij gewor 
den Hun bejaarde voorman Paul de Groot 
probeert nu wel in artikelen in De Waarheid 
het te doen lijken dat de Russische kommu
nistische partij veel belang hecht aan de 
Nederlandse CPN maar aan dat soort 
beweringen mag men met veel waarde 
hechten Zeker is dat de uiterst-linkse vleu 
gel in de Nederlandse politiek t)ehoorlijk 
geknakt is En omdat de CPN in de kommu 
nistische wereld een geïsoleerde positie 
inneemt — ze staat heel ver van het Fran
se of Italiaanse «eurokommunisme • van
daan — kan haar herstel alleen maar een 
zaak van verschnkkelijk lange adem zijn 

, Het ziet er op dit moment met naar uit dat 
de ultra-rode Nederlandse broeders daar
over beschikken 

liers vormen bijna de helft van de 
bevolking De Afars een Ethiopisch 
volk zijn iets minder in aantal Verder 
zijn er Arabieren Europeanen en an
deren Volgens hun aantal hebben de 
Issas 33 volksvertegenwoordigers de 
Afars 30 en de Arabieren 2 
Somalia streeft er sedert jaren paar 
alle gebieden welke door Somaliers 
worden bewoond in een gebied te 
verenigen Die aanspraken zijn in arti
kel 6 van de grondwet van bomalia 
vastgelegd Dzjibioeti behoort tot het 
gebied waarop Somalia aanspraak 
maakt 

Het ligt dan ook voor de hand dat 
Ethiopië voorstander is van het hand 
haven van de Franse invtoed want 
Ethiopië IS maar door een spoorweg 
met de Indische Oceaan en daarme
de met de Rode Zee verbonden en 
die spoorweg heeft juist Dzjitx)eti als 
eindpunt 
Zou Dzjibioeti bij Somalia worden inge 
lijfd dan zou de kans groot zijn dat 
deze belangrijke haven een Russisch 
militair steunpunt wordt De Russen 
hebbien immers reeds militaire steun
punten in andere havens van Somalia 
alsmede aan de andere oever van de 
Golf van Aden in de volksdennokra-
tische republiek Jemen 
Frankrijk heeft meermalen verklaard 
dat het de onschendbaarheid van het 
gebied zal waarborgen Dit zou dan 
betekenen dat Frankrijk de belangrij 
ke militaire basis Dzjiboeti wenst te 
behouden 

Zonder militaire steun van Franknjk 
zal Dzjiboeti zich moeilijk als onafhan 
kelijke staat kunnen handhaven dat 
land zal dan ook een aanzienlijke troe
penmacht in haar jongste ex-kolome 
handhaven 
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VU-Wetsvoorstellen 

in de senaat 

Op initiatief van VU-senator £ 
De Facq heeft de VU-senaats 
fraktie onlangs enkele wetsvoor
stellen ingediend, waarvan het 
voorstel over de splitsing van 
ABOS ons het voornaamste lijkt 
te zijn. Dit voorstel voorziet de 
splitsing van ABOS in twee volko
men autonome algemene bestu
ren, met een Vast Koördinatieko-
mitee, waarvan de leiding afwisse
lend door een Nederlandstalige 
en een Franstalige wordt waarge
nomen en waarvan de samenstel
ling paritair is. Het voorstel is 
ondertekend door de VU-senato-
ren De Facq, Van Eisen, Coppie-
ters en B. Maes. Een ander wets
voorstel beoogt tegemoet te ko
men aan gehandicapte gezins
hoofden : indien zij voor meer dan 
66 % gehandicapt zijn zouden ze 
bij de hun ten laste vallende ver
wanten, wanneer onder hen even
eens een voor 66 % invalide is, 
twee eenheden mogen bijtellen. 

Een derde wetsvoorstel beoogt 
de afschaffing van een discrimina
tie ten nadele van bepaalde werk
nemers . werknemers met een 
abonnement op het spoor zou
den voortaan, wanneer dit ver
voer niet door de werkgever 
wordt terugbetaald, de kosten 
van dit abonnement bij hun forfai
taire aftrek mogen voegen 

In een vierde wetsvoorstel ten 
slotte wenst indiener De Facq de 
instelling van een senaatskommis
sie voor onderzoek naar de her
komst en het gebruik van de geld
middelen aangewend in de verkie
zingscampagne voor de gemeen
teraadsverkiezingen van 10 okto
ber jl. De tjevindingen van deze 
kommissie zouden neergeschre
ven wot den in een verslag en in 
dit rapport aan de wetgever voor
stellen doen inzake eventuele be
perking en reglementering van de 
verkiezingspropaganda. 

Parlement 

weinig 

aktief 

Kamer en senaat hebben vorige 
week slechts één namiddag ver
gaderd (in plenum). 

Er werd in de senaat o.a wat 
gekibbeld over de tekst van een 
motie tegen de politieke verdruk
king in Chili, waarbij VU-senator 
Janssen opmerkte dat ons pro
test niet eenzijdig mag zijn doch 
moet gericht worden tot alle ver
drukkende regimes zoals bvb. Oe
ganda en Kambodja. VU-senator 

Van Ooteghem vroeg zich trou
wens af, waarom de vrijlating van 
Antoon Pype niet gevraagd 
wordt Er was ten andere net een 
officiële Russische parlementaire 
afvaardiging op bezoek in het Bel
gisch parlement. . 

In de Kamer was er een vraag 
van VU-kamerlid Kuijpers over 
het sociaal konflikt in Euroblan te 
Aarschot (ontslag van een werk
nemer wegens diens protest te
gen de overtreding van het de
kreet Vandezande in taalgebruik 
in de ondernemingen). De vers-
bakken minister van Tewerkstel
ling en Arbeid, Spitaels, verwees 
in zijn antwoord naar het arbeids
gerecht, enig bevoegde instantie 
in sociale betwistingen. Wat het 
taalaspekt betreft zei hij dat al
leen op verzoek van de betrok
ken werkgevers kan ingegrepen 
worden. Daar de werknemer in 
kwestie (zie ook ons vorig nr, biz. 
24) inmiddels weer in dienst werd 
genomen en de firma beloofde de 
taalwet voortaan strikt te zullen 
toepassen is de kwestie opgelost 

Namens de V U deelde kamerlid 
Frans Beert mede, dat zijn fraktie 
de voorgestelde wijziging van het 
kamerreglement (versoepeling 
van het reglement in geldig verga
deren van de kamerkommissies) 
zou goedkeuren. 

En daarmee is de parlementaire 
kous voor dit nummer van WIJ af. 

brief uit de 
oostkant ons 
In Duits Oost-Belgié ontstond er diepe ontgoo
cheling, toen de eerste détails van het Gemeen-
schapspakt bekend werden. In de voorlopige 
tekst heette het immers, dat het aantal leden 
van de Waalse Gewestraad zou worden uitge
breid met twee mandaten, die voorbehouden 
zouden zijn aan het Duitse taalge.bied. Op deze 
wijze, zo luidde het verder, zou onze vertegen
woordiging overal gewaarborgd zijn : in de Waal
se Gewestraad, m de Franse Gemeenschaps
raad en in de Belgische Senaat. 
In de Senaat, de Raad der Gemeenschappen, 
zouden we natuurlijk als één der gemeenschap
pen graag aanwezig zijn en twee zetels lijkt ons 
een aangepaste vertegenwoordiging. Kan dat 
echter alleen via de Waalse Gewestraad en de 
Franse Gemeenschapsraad "̂  En zou onze aan
wezigheid aldaar met automatisch voor gevolg 
hebben, dat ons gebied een deel van het Waals 
gebied en onze bevolking een deel van de Waal
se bevolking zou worden ? 
De politiekers van de kleurpartijen hebben nooit 
wat anders gedaan dan ons te verlekkeren op 
de opname van Duits Oost-Belgie in Wallonië 
als enige mogelijkheid voor deelname aan een 
Belgische Bondsstaat We waren dus voorbe
reid op het ergste. Mochten we echter niet onze 
hoop een beetje op Vlaanderen bouwen ? Had 
Vlaanderen ons nu toch verraden en verkocht ? 
Vanzelfsprekend konden we niet verwachten 
dat het Gemeenschapspakt een pasklare en 
bovendien nog bevredigende oplossing voor 
ons zou te voorschijn toveren. W e hoopten 
nochtans met een warm hart dat het geen bepa-

Voor onze landbouwers 

lingen zou bevatten die de deur voor ons defini
tief zou sluiten Nu zou dit dan toch gebeurd 
zi jn! 

Het was mét gebeurd. Veelmeer was het won
der gebeurd dat na de tweede en de derde 
lezing uit de tekst van het akkoord de beruchte 
en voor ons Duitstaligen dodelijke passus ver
dwenen was De schrapping zal wel het werk 
geweest zijn van de ons goedgezinde Vlaamse 
onderhandelaars, die beseffen dat vandaag een 
etnische minderheid met meer kan gered wor
den door alleen maar een beperkte kulturele 
autonomie Om het met de woorden van Wim 
Jorissen in de Senaat te zeggen: 

"Het moet toch iedereen duidelijk zijn dat kul-
tuurautonomie met voldoende is om een volks
groep in zijn eigenheid te beschermen Kuituur 
staat met los van de gehele ekonomische werke
lijkheid. Zo men het Duitstalig gebied op het rui
me sociaal-ekonomisch gebied onderbrengt bij 
de Waalse gemeenschap, betekent dit op lange 
termijn ook de kulturele dood voor deze kleine 
gemeenschap.» 

De bittere kelk is nog eens aan ons voorbijge
gaan. Over enkele maanden, als het ontwerp 
over 107 quater zal klaar liggen, moet duidelijk 
worden of de schrapping van de dodelijke pas
sus alleen maar uitstel dan wel afstel is geweest 
In ieder geval zullen de volksnationale kringen in 
Duits Oost-België intussen een voorstel voor 
een bevredigende, rechtvaardige en realistische 
oplossing uitgewerkt hebben. 

He. Sch. 

Grondwaterwinning en landbouwschade 
De Nationale Maatschappij der Waterleidingen (NMWL) pompt grote hoe
veelheden water uit de ondergrond van Eekio, Lemberke en Oosteekio. 
Landbouwers uit deze waterwinningsgebieden stelden reeds jaren geleden 
vast, dat hun gewassen door ongewone droogteverschijnselen werden geteis
terd. 

De wet van 10 januari /977 regelt het recht van deze boeren, een els tot scha
deloosstelling in te leveren. 

Hij verscheen in het Staatsblad van 8-2-77 onder de titel: . Wet houdende 
regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen 
en het pompen van grondwater.» (p. 14711 Hij werd van kracht op 1 juni 77. 

De eksploitanten van grondwaterwin
ningen, die een daling van de grond-
waterlaag veroorzaken, worden aan
sprakelijk gesteld voor de schade, die 
daardoor bovengronds aangebracht 
wordt aan onroerende goederen, 
grond en beplantingen. 

Eerst in v e r z o e n i n g 
v o o r de v r e d e r e c h t e r 
De getroffen landbouwer moet zelf 
het initiatief nemen Hij moet zich bij 
de vrederechter begeven en een eis 
tot schadeloosstelling inleveren. 
De vrederechter zal dan de beide par
tijen oproepen in verzoening (minnelij
ke schikking). Nu kan de exptoitant 
zijn aansprakelijkheid erkennen of 
niet 
Erkent hij zijn aansprakelijkheid, dan 
moet hij binnen de dne maand laten 
weten, welk bedrag hij aan de land
bouwer wil betalen Als de landbou
wer dit bedrag aanvaardt is de ge
rechtelijke procedure ten einde 

D e s n o o d s d a g v a a r d e n 
In twee gevallen zal de landbouwer 
de eksploitant voor het vredegerecht 
dienen te dagvaarden: 
1. als hij geen vrede kan nemen met 
het hem aangeboden bedrag; 2. als 
de eksploitant zijn aansprakelijkheid 
betwist 
In beide gevallen zal de vrederechter 
in laatste aanleg uitspraak doen over 
de eisen niet hoger dan 150.(X)0 fr. 
VemrtekJen we terloops, dat de land
bouwer kan verwezen worden tot het 
betalen van de gerechtskosten of een 
deel ervan, wanneer het bedrag dat 
hem door de vrederechter wordt toe
gekend, kleiner is dan het bedrag dat 
de eksploitant hem in verzoening had 
aangeboden. 

Te rm i jnen 

De wet bepaalt dat het verzoek tot 
minnelijke schikking moet ingeleid 
worden binnen de twee jaar, te reke
nen vanaf de vaststelling van de scha
de. 

W i e m o e t 
de s c h a d e vas ts te l l en ? 
Het IS de administratie van het mijnwe
zen, die op verzoek van de vrederech
ter of van de eigenaar van het goed, 
de nodige vaststellingen zal doen. 

T e r u g w e r k e n d e k rach t 

Deze wet heeft terugwerkende 
kracht tot 1 januari 1965 Als het over 
schade gaat geleden tussen 1 januari 
1965 en 1 juni '77, moet het verzoek 
tot nriinnelijke schikking bij de vrede
rechter uiterlijk neergelegd worden 
op 31 mei 1978 

V o o r s c h o t t e n f o n d s 
Oe wet bepaalt ook dat er een voor
schottenfonds wordt opgericht Het 
zou, na gunstig advies van een raad
gevend komitee, een voorschot kun
nen uittsetalen, wanneer na een sum
mier onderzoek is gebleken, dat er tus
sen de schade, de dalmg van de 
grondwaterlaag en het winnen of 
pompen van water, een onderling ver
band IS. 

S l o t b e m e r k i n g 

Met enige nieuwsgiengheid wordt uit
gekeken naar de manier waarop de 
vredegerechten van te lande in deze 
nieuwe materie recht zullen spreken 
tussen vaak machtige maatschappij
en en de helaas vaak zwakke grond
gebruikers uit Zandachbg Vlaanderen 
en eldera 
Zijn er ondertussen al landbouwers, 
die een eis tot schadeloosstelling aan
hangig hebben gemaakt f Ondergete
kende zou het graag vernemen, zoals 
hij zich ook aanbevolen houdt voor 
verdere gegevens omtrent deze aan-
gelegenhekJ 

Fons Van Holderbeke 
provinciaal raadslid 
Waarschoot Nijverheidsstraat 72 
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Biologische landbouw: 
Nieuwe opvattingen over land- en tuinbouw kunnen op kor
te termijn het wereldvoedselprobleem niet oplossen. Maar 
met chemische middelen is men daar ook niet in geslaagd. 
Op lange termijn kan de biologische landbouw bijdragen 
tot het herstel en het behoud van de vruchtbare, humusrij-
ke aardlagen, waar de chemische metodes de bodem uitput
ten en aftakelen. Ook de betrokkenheid van de mens met 
de bodem en het natuurgebeuren is een wezenlijker faktor 
van evenwicht De biologische land- en tuinbouw beant
woordt blijkbaar aan een behoefte. Bovendien schuilt er 
veel meer achter dan algemeen wordt gedacht 

een modeverschijnsel? 

De biologische land- en tuinbouw 
is een nog jonge kultuurwijze in 
volle ontwikkeling. De eerste po
gingen met goed resultaat zijn 
gedaan cioor Rudolf Steiner en 
Ehrenfried Pfeiffer. Zij maakten 
ook gebruik van bepaalde plan-
tenextrakten in homeopatische 
verdunningen, om het komposte-
re t i t e bespoedigen. Verder werd 
er bij de levenscyclus van de plan
ten en van de bodem rekening 
gehouden met het klimaat het 
weer, het ritme van de seizoenen, 
de stand van de zon, de maan, 
enz. Hierdoor kreeg het geheel 
een kosmische dimensie. Meteen 
waren de grondslagen gelegd 
van de bio-dynamische land
bouw. 
Ook de gewone biologische land
bouw heeft een gelijkaardige oor
sprong. In diverse landen ontston
den verschillende stromingen, die 
in praktijk werden gebracht: in 
Zwitserland door Muller en 
Rusch ; in Frankrijk, na de tweede 
wereldoorlog door Lemaire en 
Boucher. 
Elke metode heeft haar specifie
ke kenmerken. Steiner en Pfeiffer 
v(X)rzien geen terugvoer van 
magnesium aan de bodem, om 
het tekort aan te vullen ; Muller en 
Rusch doen dit wel door middel 
van steenmeel en Lemaire en 
Boucher gebruiken met dit doel 
algen. 

G E Z O N D V O E D S E L ? 

Biologisch geteelde gewassen 
bieden een grote weerstand te
gen ziekten en insekten. Ze zijn 
beter van smaak, mooier van 
kleur en bewaren langer. Daar
door wordt ook het doel bereikt: 
gezond voedsel produceren, zon
der gebruik van chemische mest
stoffen en bestrijdingsmiddelen 
en zonder uitputting van de bo
dem. 
De biologische landbouw maakt 
gebruik van moderne inzichten 
over de vruchtbaarheidsproces-
sen in de bodem. Hij steunt op 
recente wetenschappelijke ont
dekkingen zoals de optimale kool
stof-stikstofverhouding van 33 op 
1 ; de gunstige invloed van spore-
elementen als magnesium, ijzer 
e.d. die werken als katalysatoren, 
het bodemleven stimuleren en 
daardoor de vruchtbaarheid be
vorderen ; de biologische trans
mutaties, waardoor de elementen 
nodig voor de plantengroei in de 
bodem zelf kunnen ontstaan. Hier
bij wordt gesteund op bevindin
gen uit 1962 van de Franse ge
leerde Prof. C. Louis Kervran. 

C H E M I S C H E L A N D B O U W : 
S U K S E S V O L O F 
R A M P Z A L I G ? 

Liebig heeft in 1850 de grond
slagen gelegd van de chemische 
landbouw. Hij ontdekte dat de 
planten behoefte hebben aan wel
bepaalde mineralen en aan een 
reeks spore-elementen, die 
slechts in beperkte mate in de 
bodem moeten voorkomen. Van
daar de opvatting dat het volstaat 
om al deze stoffen in gepaste ver
houding aan de bodem toe te voe
gen om een bevredigende oogst 
te verzekeren. Daaruit ontwikkel

de zich een machtige industrie 
voor de pi oduktie van chemische 
meststoffen, die een sterke we
reldmarkt heeft opgebouwd en 
nog steeds kontroleert. 
Met een drievoudig doel voor 
ogen worden grote hoeveelhe
den chemische meststoffen ge
produceerd en zowat overal ter 
wereld gebruikt Daarbij komen 
ook de, in dit systeem, onvermijde
lijke chemische bestrijdingsmidde
len, met de op zichzelf lofwaardi
ge argumenten o m : de land- en 
tuinbouw te rationalizeren, het 
rendement te verhogen en de 
honger uit de wereld te bannen. 
De gevaren van de chemische 
landbouw zijn duidelijk. Er wor
den grote hoeveelheden zouten 
aan de bodem toegevoegd. Daar
door groeien de planten snel, 
maar hun weefsels worden week 
en verzwakken. Op termijn ont
staan ziekten en zulke planten val
len gemakkelijk ten prooi aan 
allerlei parasieten. Daartegen wer
den, op het eerste gezicht doel
treffende bestrijdingsmiddelen 
ontwikkeld. Toch wordt dit soort 
voedsel door sommige minder
waardig genoemd voor mens en 
dier. Bovendien bevordert deze 
metode de aftakeling van het 
bodemleven en de vernietiging 
van de humus. Bij gebrek aan 
weerstand werd heelwat vrucht
baar bouwland, na verloop van 
tijd, omgezet in een woestijn, of 
weggespoeld door het water. 
Het belang van de wortelflora en 
van de voorverteerde organische 

stoffen, die het bakteriënleven be
vorderen, wordt miskend door de 
chemische landbouw. Daaraan 
wordt door de biologische land
bouw wel aandacht besteed; 
voorstanders ervan verdedigen 
de opvatting dat de bodem een 
levend geheel is, dat zichzelf in 
stand houdt en in evenwicht is. 
Op korte termijn heeft de chemi
sche landbouw soms ophefma
kende suksessen behaald, maar 
op termijn is de uitgeputte bodem 
bedreigd. 
Dit kan niet worden toegeschre
ven aan de biologische landbouw. 

ALTERNATIEF 

De praktjk van de biologische 
landbouw heeft haar waarde be
wezen. Wie het landschap met 
aandacht in zich opneemt, merkt 
het verschil. Er wordt aandacht 
besteed aan het klimaat vooral 
aan het mikro-klimaat Dit uit zich 
door bossen en hagen, bomen en 
kreupelhout die als windscher
men een beschuttende werking 
hebben. Een bomenrij heeft een 
betekenisvolle invloed, zowel in 
de diepte, als over een oppervlak
te, wat de gebrekkige groei van 
de gewassen kompenseert, die 
dichtbij de bomen werden ge
zaaid. Deze bevorderen het biolo
gisch evenwicht en hebben een 
regulerende werking, vooral in 
verband met de waterhuishou
ding, het dierenleven en het mi-
kro-milieu. dit verklaart meteen de 
waarde van aanplantingen ter be
scherming van land- en tuinbouw-
gronden, in tegenstelling tot de 
ruilverkavelingspraktijken; zoals 
ze in ons land gebruikelijk zijn. 

Ook voor het bemesten, gelden 
andere opvattingen. Bemesten 
met stalmest verstoort het even
wicht door de te hoge koncentra-
ties aan dierlijke uitwerpselen. Dit 
uit zich door wortel-, stengel- en 
bladparasieten; het wegrotten 
van plantedelen; insektenpla-
gen en invasies van onkruid en 
van verwilderde grassoorten. 
Groenbemesting is beter en ge
beurt als de planten in bloei 
staan. Ze worden dan zo klein 
mogelijk afgemaaid en gedeelte
lijk ingewerkt een weinig onder 
de grond. 
Door de toevoer van teveel calci
um wordt de humuslaag ontbon
den, wat op termijn verarming 
betekent Hier geldt het spreek
woord : « Kalken verrijkt de vader, 
doch veroordeelt de zoon tot de 
bedelstaf». 
Overbemesting stimuleert on-
kruidgroei. Onkruid tracht de bo
dem opnieuw in evenwicht te 
brengen. Zo bloeit zurkel op zure 
plekken, maar is zelf rijk aan calci
um, wat op de duur de grond min
der zuur maakt Of, zoals Claude 
Bernard het heeft uitgedrukt in 
tegenstelling tot Pasteur: « De mi-
krobe is niets, het terrein is alles ». 
Verder rekent de biologische tuin
der op de werking van bakteriën, 
die stikstof uit de lucht vastleg
gen, zodat de gepaste koolstof-
stikstofverhouding op natuurlijke 
wijze tot stand komt en op biologi
sche transmutaties, waardoor fos
for, calcium, kalium, magnesium 
e.d. in de bodem kunnen on. 
staan, naargelang de behoeften. 
Volgens de aanhangers van de 
biologische landbouw zijn alle ele-

Het Marklandschap in het noorden van de provincie Antwerpen, zoals 
het er onlangs nog uitzag. Deze streek valt momenteel ten prooi aan 
ruilverkavelingspraktijken, zoals ze in ons land gebruikelijk zijn. Met de 
inzichten van de biologische landbouw wordt er geen rekening 

gehouden, noch met een verantwoord water- en landschapsbeleid. 

menten die in de natuur voorko
men — en dat zijn er 92 — nuttig 
voor de ontplooiing van het leven. 
Om het bodemleven te bevorde
ren, worden algen aangewend, 
die een bron zijn van spore-ele
menten, vooral van magnesium. 
Klassieke • grondbewerkingen zo
als diep ploegen, blijven achterwe
ge. Ze brengen schade toe aan 
het bodemleven en verminderen 
daardoor de vruchtbaarheid. Om 
dit te vermijden, maakt de biologi
sche tuinder de bovenlaag los 
met een riek, waarbij de aardkluit 
niet wordt verplaatst Telers die 
op grote schaal werken, gebrui
ken machines: o.a. een wroeter, 
die de grond bewerkt zonder 
hem om te keren. Hij wordt ge
bruikt voor het losmaken van de 
bouwlaag, het scheuren van wei
den, het uitroeien van onkruid, het 
inwerken van groenbemesting en 
kompost en om de grond te ver
kruimelen. Naargelang het type 
kan hij ook worden aangewend 
om de harde zool op grotere diep
te onder de bouwlaag, te breken. 
Ook trakteren met frees, maai-
balk en kompostspreider worden 
gebruikt evenals een zgn cirku-
lairmachine, om de groenbemes
ting te verbrijzelen. 
Goed kompost is bruin of zwart-
bruin en heeft de kenmerkende 
geur van teelaarde. Droge blade
ren, rijpe, droge grassen en krui
den, en vooral stro, wegens zijn 
hoog koolstofgehalte, zijn geschik
te grondstoffen. Bakteriekolonies 
doen de rest via gistingsproces
sen bij hoge temperatuur, waar
door heelwat ziekteverwekkers 
sterven. Zonder voorzorgen 
duurt de helo omzetting drie tot 
zes maanden. Kort kompost is 
doeltreffender. Daarom wordt er 
gebruik gemaakt van bakterie-in-
entingen en van stimulerende 
stoffen. 

Dirk Buyes. 
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ANTWERPEN 

Borsbeek nog steeds geen OCMW 
De Borsbeekse KOO is nog steeds in d ienst Het nieuwe O C M W kon nog 
niet geinstal lesrd worden omdat de VU-frakt ie klacht indiende bij de raad 
van state tegen een ganse reeks onregelmatigheden, die we onder de 
gemeenschappeli jke noemer «machtsmisbru ik» kunnen klasseren. 
Op 31 januari had, in geheime zitt ing, de verkiezing plaats voor de leden van 
het OCMW. Zest ien van de zeventien raadsleden hadden reeds hun stembrie
ven ingeleverd. Toen een CVP-raadsl id, als laatste, geruime t i jd later gedaan 
had met stemmen en zijn stembrieven zou afgeven, werd hij er door CVP'er 
Vereycken op gewezen dai hij verkeerd gestemd had, dat hij zijn brieven 
moest nazien en hoe hij geldig moest stemmen. Voor CVP'ers mag dat alle
maal 

De oppositie (8 leden, v*/ o ö VUJ pro
testeerde hiertegen met het gevolg 
dat de CVP-BSP-meerderheid (9 le
den) heiemaat de kluts kwijt raakte en 
de vergadering verlie' Het CVP-
raadslid dat zijn brieven nog met had 

afgegeven, verliet eveneens de zaal 
en nam zijn stembrieven mee buiten 
Volgens de vigerende wetgeving 
heeft hij aldus zijn eigen stembrieven 
ongeldig gemaakt Op dat ogenblik 
konden wij rekenkundig bewijzen dat 

Borsbeeks gemeentelijk 
feestkomitee: 
buigen of barsten! 
Sinds zijn opnchting in 1972 heeft het Gemeentelijk Feestkomitee 
onder leiding van zijn voorzitter Staf Kiebooms (VU) ongetwijfeld 
heel wat waardevolle en geslaagde manifestaties ingencht 
Denken we bvb maar aan de destijds doodbloedende jaarmarkt die 
nieuw leven werd ingeblazen en nu, met haar nevenaktiviteiten uitge
groeid IS tot «de» jaarlijkse hoogdag van Borsbeek 
De mensen van het Feestkomitee hebben steeds in een geest van 
wederzijds vertrouwen samengewerkt (op vnjwillige basis), ondanks 
hun diverse politieke strekkingen 
Het feit dat iemand van de V U voorzitter was van dit feestkomitee, 
was natuurlijk een doorn in het oog van de CVP-potentaten die nu 
van de gemeente een CVP-staat in zakformaat gemaakt hebben (de 
BSP-koalitiepartners hebben immers niets in de pap te brokken en 
zijn zuiver meelopers) 
Sinds de klinkende VU-overwinning bij de gemeenteraadsverkiezin
gen in 1976 (en de dito CVP- en BSP-nederlaag) vertoont de CVP 
een ziekelijke haat tegen al wat V U is , het is in dit kader dat CVP-bur-
gemeester Verreycken dan ook zijn meerderheid (9 tegen 8) een wij
ziging aan de statuten van het Feestkomitee liet stemmen, waardoor 
de funktie van voorzitter, sekretans of penningmeester onverenig
baar werd met een politiek mandaat De bedoeling was duidelijk 
Staf Kiebooms moest verdwijnen als voorzitter van dit zeer goed en 
soepel werkende feestkomitee (dat was hij reeds 5 jaar, en toen was 
hij eveneens mandataris) Een statutenwijziging moet echter door de 
leden van het Gemeentelijk Feestkomitee met 2/3e meerderheid 
goedgekeurd worden en hier heeft de CVP zich blijkbaar wel enigs
zins misrekend' 

Op de vergadenng van het Feestkomitee waarop de statuten moes
ten gewijzigd worden, stemden praktisch 3/4e der leden tegen de wij
ziging, en werd de burgemeester dus duidelijk in het ongelijk gesteld ' 
Logisch gevolg zou zijn dat hij nu met deze beslissing terug naar de 
gemeenteraad gaat en op de vroeger genomen beslissing terugkomt 
Mis I Dergelijke logische beslissingen komen alleen voor in democra
tisch bestuurde gemeenten want onze CVP-diktator heeft de leden 
van het Feestkomitee te verstaan gegeven dat, indien zij zich met 
naar zijn wil schikken (wat dus met gebeurd is) het Gemeentelijke 
Feestkomitee gewoon zal ontbonden worden, ondanks dat dit statu
tair slechts over 3 jaar kan gebeuren 
Dergelijke werkwijzen zijn in Borsbeek nu schering en inslag gewor
den alles of iedereen die met slaafs de diktatoriale beslissing van 
CVP-burgemeester Verreycken volgt, wordt ongenadig opzij gezet 
of uitgeschakeld, desnoods met overtreding of omzeiling van de wet 
en met de (stille) hulp van de Bestendige Deputatie van de Provincie 
Niet zo erg natuurlijk als de verhalen uit Oeganda , alleen heeft men 
daar met het lef om uit te pakken met slogans als « Omdat mensen 
belangrijk zijn i» 

de oppositie in het O C M W de meer 
derheid zou gehad hebben Beroep 
op de hogere overheid, in casu het 
provinciebestuur, heeft ons geleerd 
dat daar genoeg CVP-vriendjes te vin
den zijn die de wetsovertreders in 
Borsbeek een handje willen toeste
ken 
Voor de CVP schijnen er inderdaad 
voorrechten te bestaan die boven de 
wetgeving reiken en er voor zorgen 
dat men met op de verbrande blaren 
moet zitten Want kijk op 28 februari 
'77, d w z een maand later, kreeg d3 
CVP'er een aparte stembeurt. niet
tegenstaande alle formele wetgeving 
en rechtspraak ter zake (de OCMW-
leden worden in een enkele stemron
de verkozen) Een enig feit in de 
gemeentepolitiek, weeral een CVP-pri-
meur 

Het gevolg van deze rechtsverkrach-
ting IS gewoon diefstal De meerder
heid die WIJ in het O C M W zouden 
gehad hebben is ons ontstolen Wij 
kunnen alle begrip opbrengen voor 
de politieke ambities van sommige 
personen uit onze lokale gemeen
schap, zolang de middelen die hier
voor worden aangewend, korrekt en 
eerlijk zijn Tot onze spijt hebben we 
echter ondervonden dat de CVP het 
op dit punt met zo nauw neemt 
Indien, bij de eerste serieuze stem
ming, de onbekwaamheid van sommi
ge CVP-raadsleden aan het licht 
komt, moet de CVP daar maar ds 
gevolgen van dragen 
Hetgeen nu gebeurde is een ernstige 
vorm van machtsoverschnjding De 
VU-fraktie heeft dan ook met nagela
ten deze zaak aanhangig te maken bij 
de raad van state 

NIEUWS UIT 
MERKSEM 
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 Inschrijvingen 
worden ingewacht bij A Brat, Tram-
mezandlei 11, tel 46 02 79 
G U L D E N S P O R E N V I E R I N G 
De traditionele 11 julivienng 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 hongerigen 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 

MimD 
JUNI 

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

JULI 

1. ANTWERPEN Sporenherdenking van Voorpost om 20 uur in 
het Oranjehuis, Hoogstraat 69 Optreden van de VNJ Muziekka
pel, Jef Burm, Roeland Raes Stnjdrede door Karel Dillen Voor
stelling van de film over de amnestiebetoging van 8 mei 1976 

Gulden Sporenherdenking 
te Antwerpen 

op zaterdag 9 juli 
om 15 uur (precies) 

in de Arenbergschouwburg 
te Antwerpen 

in r ich ter -VI Verbond 
voor gepensioneerden 

(Hoofdbestuur) 

Tijdens de Sporenvienngen stellen 
we naast het woord ook de daad om 
ons stemmenmatenaal aan te scher
pen 't Is broodnodig in een tijd waar 
de BRT (Radio en Televisie) onze 
bevolking dagelijks programma's 
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 « Animate », Schil

de , het A r t Verhoevenkoor (Bras-
schaaü, leid Mst L Verheyen , het 
Jeugdfanfareorkest (dingent G Foll-
man) , het ballet der Kempen (chor 
Ph Vervoort) , 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 vonge jaren Dit
maal IS het nog mooier, nog beter 
Daarom deze oproep om uw vnen-
den en familie aan te zetten deze 
sporenvienng bij te wonen 

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

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

BERCHEM-ANTWERPEN 

Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Berchem-Antwerpen is de betrekking 
vakant van KLERK-TYPIST met een wervingsreser
ve van 1 jaar 
« De kandidaten moeten in het bezit zijn van een 
diploma of getuigschrift van lager secundair onder
wijs met volledig leerplan of van het getuigschrift 
over het gelijkwaardig regulanzatie-examen voor de 
provinciale overheid of van een diploma of getuig
schrift dat m aanmerking komt voor een aanwer
ving bij de Rijksbesturen in niveau 3. 
De sollicitaties, vergezeld van een uittreksel uit het 
register der geboorteakten, een bewijs van Belgische 
nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, een door het gemeentebestuur voor eenslui
dend verklaard afschrift van het diploma of getuig
schrift, een militiegetuigschnft (voor de mannelijke 
kandidaten) en een bewijs van voorkeurrechten zo 
men deze inroept, moeten toekomen uiterlijk op 15 
juli 1977 te 11 uur op het sekretanaat van het 
OClvrW, Uitbreidingstraat 322,26(X) Berchem-Antwer
pen. 

Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen 
worden Telefoon 031/3098.70 - toestel 217 
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Ranst-Broechem-Emblem-Oelegem 

30 jaar oud plan wordt afgestoft... 
Naar aanleiding van een punt op de dagorde van de gemeenteraadszitting 
van 29 maart 1977 tot ontlasting van de ontwerper van de Broechemsesteen-
weg • Groep Meno > en machtiging aan het kollege voor aanstelling van een 
ontwerper voor de afwerking van weg- en noleringswerken m de buurt 
steenweg van groot verkeer nr 133/t 1 Broechemsteenweg en verlengde van 
Schildesteenweg, verklaarde de schepen van Ruimtelijke Ordening dat het 
gemeentebestuur besloten had dit 30 jaar oude plan zo haast mogelijk te rea-
lizeren 
Men stelde de gemeenteraad dit voor als een < ontlastingsweg - van druk en 
zwaar verkeer in de dorpskom 
Onmiddellijk na deze beslissing werden onze VU-raadsleden door CVP-men-
sen uit Oeiegem benaderd en vestigden zij onze aandacht op wat men van 
plan was daar uit te richten 

Omdat WIJ met kennis van zaken over 
dit omstreden projekt wensten te pra
ten, heeft de VU-fraktie op de dagor
de van de gemeenteraad van 17 mei 
1977 een punt toegevoegd Wij wen
sten het oude ontwerp «Meno» te 
bekijken teneinde een beter inzicht te 
knjgen over het ons voorgelegd pro
bleem en om daar reeds bepaalde 
voorstellen te kunnen doen die dan 
dienstig konden zijn voor de nieuwe 
ontwerper « Belgroma -
Op voornoemde gemeenteraadszit
ting vroeg de Volksunie aan het kolle
ge naar die oude plannen De sche
pen antwoordde dat de plannen van 
Belgroma diezelfde dag reeds waren 
toegekomen 
WIJ hebben deze plannen bekeken op 
het gemeentehuis te Broechem Het 
studiebureau heeft in grote mate het 
oude plan «Meno- overgenomen en 
het sluit aan bij het rooi- en onteige-
ningsplan dat een Koninklijk Besluit 
heeft gekregen op 18/12/1969 
Deze werken werden geraamd op 
18000000 fr 
BIJ goedkeunng in een van de volgen
de gemeenteraadszittingen, worden 
deze plannen doorgestuurd naar de 
Technische Dienst van het Provincie
bestuur en openbare werken te Brus
sel voor principiële belofte van toela
ge, waarna de aanbesteding en de uit-
voenng der werken volgt 
Toen de Volksunie op een van de eer
ste gemeenteraadszittingen vroeg om 
raadskommissies op te nchten was 
het de bedoeling van onze fraktie 
mee te werken aan de opbouw van 
onze nieuwe gemeente 
De meerderheidsgroepen hebben dit 
voorstel hooghartig van de hand ge
wezen Nu moeten wij toch vaststel
len dat onze raadsleden hier geen 
enkele bijdrage hebben kunnen leve
ren aan mogelijke nieuwe voorstellen 
of vertsetennaen 

Borsbeeks VU-nieuws 
A f d e l i n g s b e s t u u r 
Gezien het groot aantal mandataris
sen in hel bestuur en om de goede en 
soepele werking ervan te verzekeren 
vkerd besloten het afdelingstsestuur 
uit te breiden met enkele waardevolle 
medewerkers 
Enk Brauns, Paul Hendnckx, Ingnd 
Horemans en Karel Vervliet werden 
bereid gevonden deze taak op zich te 
nemen 
WIJ wensen hen langs deze weg nog
maals hartelijk welkom in het bestuur 
en hopen dat zij onza rangen komen 
aanvullen met veel werklust, nieuwe 
initiatieven en vooral veel entoesias-
me' 

Sek re ta r iaa t 
Door een ultieme mapanning van een 
hele schare vnjwilltgers is ons sekreta-
naat nu, ook lange Je binnenzijde een 
juweeltje geworden 
Het IS nu volledig operationeel on ver
gaderingen van het afdelmgsbestuur, 
VUJO, dienstbetoon enz. zullen er 
plaatshebben 
Openingsdagen en uren worden 
eerstdaags meegedeekl 
WIJ danken langs deze weg nogmaals 
aHe vnjwilligers die hun steentje heb
ben bijgedragen btj de inrichting er
van , dit sekretanaat is een besterdi-
ge aanwezigheid van de VU m Bors-
beek waar wij fier over zija 

F.V.L 

Sedert de afrit van de E 5 te Oeiegem 
werd opengestekl, is het doorgaand 
verkeer in onze gemeente geweldig 
toegenomen Dit verkeer wordt geleid 
langs de dorpskom en Schildesteen
weg 
Deze wegen zijn absoluut niet ge
schikt voor ZUIK druk en zwaar ver
keer en daarbij is er onze gemeentelij
ke jongensschool nog gelegen ook 
Reeds voor de fusie heeft de Volks
unie meermaals op het gevaar gewe
zen via onze pamfletten «Volksunie» 
en zelfs ook in de gemeenteraad 

WIJ tjegnjpen tenvolle de gemoedsge
steltenis van de bewoners die met dit 
druk, zwaar en gevaarlijk verkeer in 
hun straat geplaagd zitten Wij zijn er 
ons ernstig van bewust dat er hier 
dnngend wat moet aan gedaan wor
den, maar wij stellen ons wel de vraag 
of het voorgestekie tracé de optos-
sing zal bNeden Is het hier geen 
opschuiven van een probleem'' 

Het nieuwe ontwerp voorziet een 
breedte van 12 meter, brengt het ver
keer weer in de onmiddellijke omge
ving van onze kleuter- en meisjes
school in de Venusstraat waarvan 
meer dan 900 m^ mee onteigend wor
den 

Het IS toch zo dat de genomen opties 
van 30 jaar geleden, voorbijgestreefd 
zijn 
Door het uitbreiden van de woonzone 
(Landeigendom) kan deze weg niet 
meer als een omleidingsweg aanzien 
worden en kan de Volksunie dit pro
jekt slechts aanvaarden als woon
straat 
Ons huidig gemeentebestuur heeft 
als plicht om aan dit probleem van de 
verkeersveiligheid m Oeiegem een de
gelijke oplossing te geven 
Door gesprekken met mensen uit 
Oeiegem weten wij dat terzake vroe
ger reeds ontwerpen bestonden om 
een omleidingsweg ten noorden van 
onze gemeente te voorzien 
Ons huidig gemeentebestuur moet 
toch in haar archieven deze dokumen-
ten kunnen terugvinden, waarmee 
een alternatief zou kunnen geboden 
worden 
De Volksuniefraktie zal haar verant
woordelijkheid in de gemeenteraad 
ter zake nemen en zij hoopt mede te 
kunnen werken aan de uitbouw van 
onze deelgemeente Oelegenrv vooral 
wat de verkeersveiligheid betreft met 
toekomstgerichte voorstellen 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Wilrijk 
Volgende betrekkingen worden openverklaard. 

VERZORGINGSASSISTENTEN 
VOOR DE DIENST GEZINS- EN 
BEJAARDENHULP AAN HUIS 

f ull-time of 40 u. per week 
half-time of 20 u per week 

De kandidaturen worden ingewacht uiterlijk op 17 
augustus 1977 
Inlichtingen worden ingewacht uiterlijk op 17 augus
tus 1977 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de per
soneelsdienst van het O.C.M.W„ Bist 25 te 2610 Wil
rijk. Tel : 27.11 85 - 28.72.10 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Nieuwe leden en abonnementen zijn 
steeds welkom Gelieve het VU-sekre-
tanaat te verwittigen, Geestenspoor 
72, Ekeren Tel 41 0441 

IJZERBEDEVAART 

De W K legt op zondag 3 juli een 
autobus in vanuit Ekeren Inschnjvin-
gen Gravenlaan 25, Ekeren Tel 
450580 

11-JULI 

Hang uw leeuwevlag uit! Personen, 

flflnBcuoun 
AL-AL keukeninnchtingen 

Jan Clae* 
Bondgenoteniaan 183 

Uuven Tel 016/234754 

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

die zich een leeuwevlag willen aan
schaffen, gelieve zich tn verbinding te 
stellen met het VU-sekretariaat 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autonjschod Begij-
nenvest 99. /\ntw 
t e l 33.6058 en 450531 

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

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

FEESTZALEN-SALONS 
OE UNDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
031/374572 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

tyanies en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Rootdaal-Stnjtem 

Tel 054/33^756 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
aMnhouwartvesl, 52 Antwerpen Tel 03 3135 83, 

GEMEENTE EKEREN 
Bij het gemeentebestuur van Ekeren zijn betrek
kingen van tijdelijk part-time toezichter en schoon
maakster vakant, voor de gemeentelijke sporthal. 
Een werfreserve zal worden aangelegd 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het 
gemeentesekretanaat , Veltwycklaan 27 te Ekeren 
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te nchten 
aan de heer burgemeester der gemeente Ekeren 
vóór 31 juli 1977 

Voor wie zoekt... 
Tandarts gevraagd voor Brus
sel Met ervanng 
1 a 2 dgn per week 
Tandartspraktijk m 35 jaar erva
ring Bneven onder nr N 77 

Voor zijn licentiaatsverhandeling 
over de koncentratie van de 
Vlaams-nationale weekbladen-
pers in Aalst tussen de 2 wereld
oorlogen zoekt Reinoud D'Hae-
se informatie, krantenreeksen, 
opeenvolging van de verschillen
de titels stichtings- en einddata 
strekking, redaktie drukkers op
lage evolutie kapitaal, bindin
gen, enz over volgende week
bladen Het Leieland, Het West
land, Het Sinjaal, De Noordzee, 
De Mandelgalm ( ' ) , De Westvla
ming De Werkman, Het Land 
van Aalst, De Dender Het 
Recht De Oostvlaming, De Leie, 
De Klauwaert De Voorwacht, 
Scheldeland, Dender- en Zenne-
galm Nieuw-Brabant De Vlaam-
sche Nationalist, De Stnjd, De 
Nieuwe Kempen, De Bilsenaar 
Maes en Kempenbode Hou 
Zee, Stnjd, SchiW en Vnend, De 
Stnjdpost, enz. 

HIJ wil kopen of fotokopieren 
Stipte terugbezorging gewaar
borgd 

Adres R D'Haese Kasteel
straat 51,1790 Hekelgem (N 80) 

Dnngend een betrekking ge
zocht voor 18-jange jongeman 
met A2-diploma moderne talen 
en kennis van machineschnft 
Deed reeds 6 maand stage 

29-jarige jongedame, dokter- en 
tandartsassistente met 4 jaar er
vanng bij 'n tandarts (die intus
sen zijn praktijk staakte), zoekt 
opnieuw 'n geschikte betrekking 
die aansluit bij haar vorming, bij 
een geneesfieer of een tandarts 
in de provincie Brabant, Antwer
pen of Oost-Vlaanderen 

— 20-jaFige pngeman, onge
huwd en vnj van militaire 
dienst niet diploma A3 elek-
tnateit en A2 electronica 
zoekt een gepaste betrek
king in Vlaams Brabant of 
Brussel Voertaal Neder
lands, noties Frans en En
gels 

20-jarig Zuidafrikaans meisje, 
dochter van een personeelslid 
van de Zuidafnkaanse Ambas
sade met een A2-diploma (1974) 
en sekretariaatskursus A6//V2 
Hermesschool van 5-1-1974 tot 
30-6-1977 zoekt een betrekking 
als sekretaresse of steno-dakty-
k> 

25 jarige jongedame, licentiate 
in de klinische psychok>gie, 
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, Ntnoof sesteenweg 11, 
1750 Schepdaal TeL 
02/5691604 (N76) 

50-jange zoekt betrekking erva
nng bioekhandel, ekonomaat bi-
bliotekans, administratieve ta
ken 

A6/A1 sekretanaat moderne ta
len zoekt betrekking ervanng 
technisch commercieel (31 jaar) 

Boekhouder B3/B1 (31 jaar) 
zoekt passende betrekking 

Lcentaat in de rechten zoekt 
betrekking 

Schnjven of telefoneren senator 
Wim Jonssen, Louisastraat 31, 
2800 Mechelen Tel 015/ 
413596 

(N78) 

HEER 40 j wenst kennismaking 
met kristel juffr 
Om gelukkig samen te leven 

(N79) 

— Jonge bediende - klerk-typist 
te begeven OCMW-Berchem In
lichtingen Vital Peeters, tel 
031/2146.24 (N75) 

— Stencilmachine in zeer goede 
staat te koop wegens aanschaf 
grotere machine Volledig be
trouwbaar Zich wenden redak
tie «WJ» (N81) 

— Ik zoek om mijn verzameling 
aan te vullen liedjes gezongen 
door de Daensisten Ook liedjes 
tegen Daens zijn welkom Kon-
takt met red « WU » (N82) 

ipizen 

Verken de werekl ONTDEK Z. 
AZIË met VL KLUB v grote 
kult reizen INDIA, NEPAL THAI
LAND, CEYLON, in BESTE sei
zoen 20 tot 60 dg vanaf 20 
DEC Voordel voorw Ervaren 
reisleid Geen w oogmerk noch 
massatoerisme Schr bur bl 
RKS/001 

VLAAMS-
FEDERALE 
REiSKLUB 

ECHT NATUURVERLOF 

9 dagen Lechtal, Tirol-Oosten-
njk Van 1381977 tot 21 81977 
Inschnjvingen VFR, Steenweg 
20, 9541 Erpe-Mere Bambrugge 
Tel 053/624608 Pnjs 7600fr 
alles inbegrep>en 

ANTIEK 
uit de Antwerpse fjolder w o 
broodkasten, kabinet sekre-
taires, kloostertafel, vitrine
kasten Ook meubelen uit Z -
Vlaanderen, Pikardie, Nor-
mandie en Bretagne 
DE PRINS VAN ORANJE, 
Havenmarkt 4, Lillo (zat en 
zon. nam. of na afspraak, tel. 
031/68.66.59). 
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Per auto 
naar Diksmuide 

Hieronder volgt een mededeling van 
de rijkswacht in verband met de 
50ste IJzerbedevaart te Diksmuide op 
3 juli a s en bestemd voor de deelne
mers dic zich per auto verplaatsen 
1 De bedevaarders komende uit de 
provincies Antwerpen, Limburg en 
het noordelijk gedeelte van Oost-
Vlaanderen, worden verzocht te Jab-
beke de autosnelweg nchting Nieuw
poort te volgen, tot Middelkerke-
Diksmuide, Sint-Pieters-Kapelle, om 
Diksmuide te bereiken 

2 De bedevaarders uit de provincie 
Brabant en het zuidelijk gedeelte van 
Oost-Vlaanderen worden verzocht 
de E5-autosnelweg te volgen en aan 
de verkeerswisselaar «Zwijnaarde» 
de E3-autosnelweg nchting Kortrijk te 
nemen tot uitrit« Deinze » om Diksmui

de te bereiken via Tielt, Pittem en Lich-
terveide 
3 BIJ overbelasting van het verkeer 
op de weg Lichtervelde-Diksmuide zal 
het verkeer met bestemming Diksmui
de worden omgelegd via Torhout en 
Beerst 
4 Een andere weg voor de bede
vaarders komend uit Oost-Vlaande
ren de weg Zomergem - Knesselare 
- Beernem - Hertsberge - Ruddervoor-
de - Torhout - Beerst - Diksmuide 

5 Te Diksmuide zijn parkeerterreinen 
voorzien 

Programma 

Euchanstieviering, opgedragen door 
de pnesters Anton van Wildefode, 
Herman Bosteels en Joris Ceuppens, 
Vlaams Missionaris uit Haiti 
IJzerplechtigheid 
— Inleiding 
— Oproep tot steun door Rik Van de 

BRABANT 
Diibeek verwelkomt alle mensen, maar.... 
De gemeenteraad van 21 juni, begon 
in een zenuwachtige sfeer De opposi
tie had haar punten 5 dagen voor de 
vergadenng neergelegd bij het ge
meentebestuur Zo vermeden zij dat 
het CVP-, BSP- en PVV-bestuur, pun
ten van de oppositie zou overnemen 
Na de goedkeunng van een aantal 
agendapunten kwam het hoofdstuk 
«motie» aan bod 
Er waren een paar ontwerpteksten 
die besproken werden De uiteindelij
ke motie luidt als volgt 

— De gemeenteraad van Diibeek, na 
kennis te hebben genomen van het 
gemeenschapspakt 

— sluit zich aan bij de wil tot verzoe
ning tussen de gemeenschappen m 
ons land 
— Stelt vast dat dit pakt voor Vlaan
deren belangrijke positieve aspekten 
vertoont waarvoor echter geen prijs 
dient betaald te worden 
— Verwerpt de aspekten van het 
akkoord waardoor een nieuwe ver-
fransingsdruk te Brussel en in het 

\A/M-Brussel-Halle-
Vilvoorde over het 
gemeenschapspakt 
De Vereniging van Vlaamse Mandata-
nssen, Arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde 
• verheugt zich over het feit dat het 
huidig regeerakkoord o m een ge
splitst kiesarrondissement Halle-Vil-
voorde en de begrenzing van het 
Brusselse gewest voorziet, 
• betreurt anderzijds bepaalde rege
lingen, welke van aard kunnen zijn de 
verfransingsdruk aan te wakkeren, 
• IS nochtans overtuigd dat dit ge
vaar in grote mate kan worden tegen 
gegaan door een kordaat Vlaamsbe
wust beleid van de plaatselijke bestu
ren, 
• roept deze op om, met alle midde
len, het Vlaams karakter van hun 
gemeente te beklemtonen en te ver
stevigen, 
• neemt zich voor daartoe dienende 
praktische schikkingen voor te stellen, 
• roept ook de bevolking op tot ver
hoogde inspanningen om elke tweeta
ligheid onder welke vorm ook, in de 
wettelijk-eentalige gemeenten rond 
Brussel tegen te gaan, en om aan 
franssprekende inwijkelingen duidelijk 
te maken dat ze slechts welkom zijn 
indien ze zich aanpassen 
Praktische voorstel len 
Elk gemeentebestuur kan 
— in alle gemeentelijke gebouwen, 
waar veel publiek komt (zoals ge
meentehuizen, biblioteken, kultuurcen-
tra zwembaden e d ) borden aanbren
gen om op het Vlaams karakter van 
de gemeente te wijzen, en de fransta-
ligen te vragen onze volksaard te eer
biedigen (dergelijke panelen kunnen 
ook worden geplaatst in de straten, 
welke verbinding geven met de Brus
selse agglomeratie, aan de grens van 
de gemeente) 
— in de bestuurlijke diensten de taal
wetgeving strikt en zonder de minste 
toegeving doen toepassen «feitelij-

randgebied in de hand wordt gewerkt 
— Veroordeelt het inschnjvingsrecht 
in al de gemeenten stelt zich vragen 
nopens de toepasbaarheid van het 
inschnjvingsrecht recht zoals het 
werd overeengekomen 
— Stelt voor dat het kollege van bur
gemeester en schepenen onmiddellijk 
maatregelen treft die het Nederlands
talig karakter van de gemeente ver
der bevestigen 
Na de motie i v m het communautair 
akkoord, worden nog 15 punten van 
de oppositie behandeld 
Plaatsen op de invalswegen van de 
gemeenten vanuit de Brusselse agglo
meratie van platen met als opschnft 
«Vlaams-Brabant, Wij houden van 
mensen die het Nederlandstalig karak
ter van onze gemeente eerbiedigen » 
Vrije dag op 11 juli voor het gemeen
tepersoneel 11 juli-vienng De raad 
werd er op attent gemaakt dat de poli-
tiereglementen in de verschillende 
deelgemeenten verschillend zijn en 
de oppositie vroeg deze gelijkvormig 
te maken 

Dit zal een globale oplossing krijgen 
Wat bijzondere aandacht kreeg en 
waarmee de groep Volksbelangen 
zeer goede punten scoorde, waren 
haar tussenkomsten i v m de zeer 
slechte staat van onderhoud van het 
speelplein op de Bettendrieswijk (dat 
door het vong bestuur in een stort
plaats werd herschapen) en voor de 
Lenniksebaan, beide te Itterbeek Het 
kollege was verplicht te beloven op 
korte termijn hieraan te verhelpen 
Een punt dat de asfaltering vroeg van 
wegen in Schepdaal kreeg een nega
tief advies omdat het dan zijn statuut 
van weg verliest Dit gold ook voor 
het Kerkplein in Kapelle dat gevraagd 
werd om er een autoparking van te 
maken De oppositie vroeg om steeds 
uitgenodigd en aanwezig te zijn bij de 
huldigingen van laureaten, verdienste
lijke burgers en verenigingen, door 
het gemeentebestuur, wat een heftige 
woordenwisseling teweeg bracht 
waarna de voorzitter op een nachte
lijk uur de gemeenteraad eindigde 

VLAAMS-BRABANT 

Welkom aan alle mensen H i ^ 
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van onze gemeente eerbiedigen 

k e - tegemoetkomingen (welke hier 
en daar toch wel bestaan) moeten 
resoluut worden afgeschaft franstali-
ge bnefwisseling gaat onherroepelijk 
t e rug , 
— bij het verlenen van vergunningen 
voor hinderlijke bednjven, uitdrukke
lijk vragen dat tweetalige opschnften 
of naamborden worden achterwege 
gelaten , aanvragen voor het plaatsen 
van lichtreklame kunnen v.orden ge
weigerd indien die met eentalig Neder
lands IS , 

— alle handelaars, nenngdoenden en 
nijveraars, die tweetalige naambor
den reklame of beroepsaanduidingen 
gebruiken, aanzetten deze door eenta
lig Nederlandse te vervangen , 

— regelmatig, in publikaties welke 
van het gemeentebestuur uitgaan, de 
bevolking aanzetten om zelf hun 
volksaard te verdedigen door te pro
testeren tegen tweetaligheid in win
kels herbergen e d , 

— het Vlaams karakter van de ge
meente onderlijnen door, bij elke gele
genheid, op zeer ruime schaal, ge
bruik te maken van de Vlaamse sym
bolen (vlag en volkslied van de Vlaam
se gemeenschap), 
— elke gelegenheid aangrijpen om 
een Vlaams-kordate geestesgesteld
heid te stimuleren (bijv door het 
schenken van aangepaste boeken bij 
prijsuitreikingen, door het kiezen van 

verantwoorde namen voor straten en 
pleinen enz ) 

« Brussel-Halle-Vilvoorde V V M » 
Voor enkele dagen werd bovenstaan
de motie via het agentschap Belga 
verspreid Ze werd eveneens over
handigd aan de burgemeesters en 
schepenen der « Egmont-gemeenten » 
welke op 26 juni te Diibeek vergader
den en die hun motie trouwens op de 
onze inspireerden 
De gemeentelijke mandatarissen wor
den verzocht een dergelijke motie 
aan hun gemeenteraad voor te leg
gen Het volstaat enkele kleine wijzi
gingen aan te brengen, bijv 
— de gemeenteraad van in zitting 
op dn plaats van de VVM) als aan
hef, 
— als 4e par «draagt het schepen-
kollege op om met alle middelen het 
Vlaams karakter van de gemeente te 
beklemtonen en te verstevigen », 
— als 5e par «stelt daartoe o m de 
volgende praktische schikkingen 
voor — in alle gemeentelijke gebou
wen, waar veel publiek komt enz » 
In de gemeenten, welke aan de agglo
meratie Brussel palen, kan zelfs als 
eerste praktische schikking worden 
gevraagd 
— «in alle straten, welke verbinding 
geven met de agglomeratie Brussel, 
aan de grens van de gemeente, grote 
borden aanbrengen met de tekst « 
IS een Vlaamse gemeente» 

Sompel, ondervoorzitter 
Het lied der Vlamingen eerste stro
fe 
Het testament van de Uzerjon-
gens door Rik Borginon 
Het volk gedenkt 
IJzerpsalm 
Het herrezen kruis 
Het lied der Vlamingen 
Bloemenhulde en dodenappel 
Gebed voor het vaderland 
Vlaanderen (Veremans) 
Vaarwel mijn broeder 
Lied van mijn land 
Een nieuwe inzet door Joz Goene 
Groeninge 
Het laatste carré 
Last Post 

Optocht van V O S met de oude 
Vossenvlaggen 
Eed van trouw door de drie overle
venden van de frontleiding 
Het lied der Vlamingen 
Beiaardlied CA v Wilderode - Jos 
D'Hollander) 
De nationale liederen 

Boek 
Meer dan 150 «Wij»-lezers bestelden 
langs de redaktie om het prachtige 
boek «50 jaar Vlaams idealisme» De 
uitgever meldde ons aanvankelijk dat 
de uitvoering van meer bestellingen 
met kon worden verzekerd Daar de 
vraag naar het boek echter aanzwol 
werd overgegaan tot een tweede 
druk zodat al de gedane aanvragen 
en deze die nog zullen binnenlopen 
kunnen voldaan worden 

vu-badge 
Naar wij vernamen zullen een aantal 
VU-afdelingen te Diksmuide de geken
de VU-badge dragen 
Wij vinden dat een prachtig initiatief 
en raden onze leden-lezers aan dit 
voorbeeld massaal te volgen 
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10 

M S ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ " ^ • Guldensporenvienng om 20 uur in zaal 
«Milde» Kerkstraat 22 te Diegem Diamontage Brussel en 
Vlaarns Brabant door kameHid Willy Kuijpers met optreden van 
Jef Eibers 

VLEZENBEEK - BERCHEM 5e Guldensporenviering met optre
den van Willem Vermandere Gelegenheidstoespraak door 
Maurits Coppieters, voorzitter van de Vlaamse Kultuurraad 
Om 20 uur in de parochiezaal van Vlezenbeek Inkom 50 fr 
DF-leden 40 fr Orgamzatie van het Davidsfonds 
ELEWIJT - EPPEGEM - HOFSTADE - WEERDE - ZEMST Infor-
matievergadenng over het gemeenschapspakt om 20 uur in 
zaal Galaxie te Eppegem Spreker staatssekretaris Vik An-
ciaux 

MEISE - WOLVERTEM - OPPEM Guldensporenviering om 15 
uur in de parochiezaal. Processieweg Gastspreker Paul Pee-
ters, algemeen sekretaris van de Volksunie 

Wel en wee bij VU-ltterbeek 
De afdeling Itterbeek treurt om haar 
erevoorzitter, Richard Thiebaut die 
plots overleed en op 22 juni ten grave 
werd gedragen 
Amper enkele jaren woonde hij onder 
ons maar ,n die korte tijd hebben wij 
hem leren kennen als de onvermoei
bare vechter voor d f Vlaamse zaak 

Groots 
Guldensporenfeest 
te Jette 
Door de Vlaamse Bond van Gepen
sioneerden wordt op 2 juli te Jette 
een grootse Guldensporenherden-
king ingericht Deze herdenking gaat 
door in het St-Pieterskollege, Ver-
beyststraat te Jette en begint om 
15 u Op het programma 

— Welkomstwoord door de heer 
Schobben, voorzitter 

— Optreden van het koor van de 
VBGJ 

— I e optreden van de Vlaamse zan
ger Jef Eibers 

— Toespraak door de erevoorzitter 
Jan De Berlangeer 

— 2e optreden van Jef Eibers 
— 2e optreden van het koor VBGJ 
— Gelegenheidsrede door VVB-

voorzitter Paul Daels 

Inkom 40 fr (+ 3-pas 20 f r j 

de wijze raadsman, de goede kame
raad 
HIJ en zijn echtgenote ontbraken prak
tisch nooit op een bestuursvergade-
nng of een aktiviteit Vele van zijn 
ideeën groeiden tot geslaagde initiatie
ven 
Zonder hem zou de afdeling met 
geweest zijn, wat ze thans is ze zal 
ziji, geest piëteitsvol bewaren 
De afdeling v ie r t 

Het ledenaantal blijft met sprongen 
omhoog gaan Daarom werd de leden 
een gratis feestje, met wijn en kaas, 
aangeboden 
Een bloemetje werd overhandigd aan 
de dames Straetmans en Banck, en 
hulde werd gebracht aan Fons Pnn-
sen om zijn groot aandeel in de leden
werving 
Als eregasten mochten wij staatsse-
kretans dr Vic Anciaux, volksver
tegenwoordiger dr Jef Valkeniers en 
arrondissementeel voorzitter Rom De-
craen, allen met hun dames, verwelko
men 

De gedachtenis van de aanwezigen 
ging naar de betreurde erevoorzitter 
Richard Thiebaut en onze vnend Joris 
Lissens Zij hadden zich beiden nog 
ingezet om het feest te doen slagen 

Eersfe gemeentelijke 

11 jull-herdenking 

te Liedekerke 

Voor het eerst In de geschiedenis 
van de gemeente zal een gemeente
l i jke Gulden Sporenherdenking door
gaan. 

En wel op vri jdagavond 1 juli om 20 
u. m een tent op de binnenkoer van 
het Gemeentehuis. Op het program
ma VAB-VTB-voorzit ter Jozef Van 

Overstraeten als gastredenaar. 
Volksdans- en vendeliersgroep 
Nele uit Grimbergen en 't Kliekske. 
Inkom gratis, leden en sympatizanten 
zijn op p o s t ! 

VUJO-Wijgmaal 
hield 
informatie-avond 
over het 
gemeenschapspakt 
Op 17 juni hield VUJO-Wijgmaal een 
eerste aktiviteit en wel een informatie
avond over het gemeenschapspakt 
met als gastspreker kamerlid Willy 
Kuijpers 
Roeland van Maercke voorzitter van 
de VU-afdeling opende de vergade
ring Daarna kwam Willy Kuijpers aan 
het woord met eerst een histonsche 
uiteenzetting over de Vlaamse Bewe
ging en de huidige situatie van de VU, 
daarna zette hij het gemeenschaps
pakt uiteen met zowel de positieve en 
de negatieve kanten Daarna was het 
de beurt aan de volle zaal om vragen 
te stellen 
Het werd een interessante avond, en 
Rudie Bollaerts, VUJO-verantwoorde-
lijke voor Wijgmaal sloot hem af met 
een dankwoordje aan de aanwezigen 
en aan Willy, gevolgd door een warm 
applaus 
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Het malle muziekfestival 
aan de Munt LIMBURG 
Het zomerfestival van de Brusselse Vlamingeri, Mallemunt, heeft nu 
reeds vijf jaar geleden een meteorologisch verbond gesloten met de 
weerman. Bij de zesde editie van Mallemunt, vanaf vrijdag 22 juli, mag 
men zich wél aan regen verwachten. « Wij hebben dat met wiskundige 
zekerheid berekend», zo zei Jary Demeulemeester die vorige maan
dag het nieuwe Mallemuntprogramma op een perskonferentie toe
lichtte. Opnieuw wordt het festival een dagenlange mallemolen waarbij 
jonge kunstenaars een goede promotiekans krijgen. Maar, waar ook 
en vooral grote binnen- en buitenlandse artiesten mekaar op het malle 
podium aflossen. 
Dit jaar is Mallemunt ingeschakeld in het grootse «Brusselement »-
feest. Het Muntplein blijft de centrale draaischijf, maar de pretneuzen 
zwermen uit naar diverse hoeken in de Brusselse agglomeratie. 

Het uitgebreid programma van dit feestelijk gebeuren brengen we 
spoedig met mondjesmaat, op het gepaste moment. Namen kunnen we 
bezwaarlijk noemen; de lijst is té uitgebreid: folk, pop, jazz en avant-
garde. .. 
Nieuw is dat Mallemunt dit jaar een volle-dag-programmatie brengt Er 
is ook een samenwerkingsakkoord met het festival van Vlaanderen, en 
het Cambridge Folk Festival. Want Mallemunt sluit aan bij de traditie 
van grote muziekfestivals zoals Cambridge, Newport het Holland Fes
tival, enz... Mallemunt heeft gefungeerd als gangmaker voor een heel 
stel plaatselijke volksfestivals en animatieprojekten, niet alleen in Brus
sel, maar ook elders. Dit jaar in Erpe-Mere bijvoorbeeld. 
Vier belangrijke animatieprojekten mogen we hier niet onvermeld 
laten: het Slerkus Radeis (een spektakel in Italiaanse marktstijl). Het 
Ware Genot (klassieke muziek op straat), het Wagenspel «Player-
water» (marktteater) en het Atlas Wereldorgel (internationale avant-
garde). Mallemunt 77 start dus op vrijdag 22 juli om 19 uur op het Munt
plein, en verder elke donderdag tot 25 augustus, van 12 tot 13 uur. Het 
slotfeest heeft plaats op 1 september vanaf 17 uur op de Arduinkaai 
(KVS), als aanloop tot het Kaaiteater. 

Voetbal- wedstrijd 
VU Aarschot 
KWB Langdorp 
Zondag 12 juni 1977 hadden onze jon
gens de voetbalschoenen aangetrok
ken om de ploeg van KWB-Langdorp 
partij te geven. Onze ploeg was voor 
de gelegenheid versterkt met enkele 
gastspelers. 
Ondanks de konkurrentie van de 
bekerfinale Anderlecht—Club Brug
ge, was de belangstelling vrij groot 
Onder de toeschouwers onze voorzit
ter, onze schepenen en een paar 
bestuursleden. Onze ondervoorzitter 
fungeerde als coach. 
Onder een brandende zon, voor de 
gelegenheid ook nog eens van de par
tij, werd rond 18 u. 10 de aftrap gege
ven door een plaatselijke schone. De 
door onze coach opgelegde taktiek 
bleek alras vruchten af te werpen: 
reeds na enkele minuten spel liet een 
tegenstrever zich in de grote recht
hoek op heterdaad op handspel be
trappen. De strafschop werd onberis
pelijk omgezet 
De KWB-jongens, die wellicht voor 
nog hetere vuren gestaan hadden, lie
ten zich echter niet van de wijs bren
gen door dit vroege doelpunt Na een 
drietal weliswaar splijtende, maar ster
iele aanvallen konden zij rond het half
uur gelijk maken. Het nog demokrati-
sche spuitwatertje bij de rust werd 
bereikt bij een 1 — 1 stand. 
In de tweede helft bleef de zon vooral 
onze jongens parten spelen. Voortdu
rend in de aanval, met een drietal bal
len op de vertikale en een paar won-
dersaves van de thuisdoelman, kon
den zij niet beletten dat zij eerst 2—1 
en daarna 3—1 in het krijt kwamen. 
Dank zij hun spreekwoordelijke leeu
wemoed konden zij nog wel milderen 
tot 3 — 2, maar het gejuich was nog 
niet uit de tnbunes toen de gerouti
neerde KWB-aanval de genadestoot 
toediende. 

Uitslag 4—2, na een naar inspanning 
en prestatie gelijkopgaande wedstrijd. 

Voorlichtings
vergadering 
over het 
gemeenschapspakt 
Willy Kuijfjers kwam ons niet zozeer 
overtuigen, dan wel waakzaam ma
ken. Staat voor Vlaanderen het licht 
op oranje, dan is het wel belangrijk dit 
pakt te zien in zijn historische kon
tekst 
De talrijk opgekomen leden en belang
stellenden waren zeer geboeid door 
de uitzonderlijk goed gedokumenteer-
de en klare uiteenzetting. 
De talrijke vragen wezen erop dat 
zelfs nog na het middernachtelijk uur 
zoals bij de politieke besprekingen 
ook bij de Vlamingen te lande de 
strijdvaardigheid blijft. 
Wij moeten dergelijke dingen nog 
meer doen zowel ter Informatie als 
voor onze vorming. 

HALLE 

Winnende nummers tombola Volks
uniebal te Essenbeek, 11 juni (ingangs-
kaarten). 
HOOFDPRIJS: Transistor radio Gmn-
dig: nr. 05554. 
CReservenummer 03097, geldig indien 
de hoofdprijs op 10 juli 1977 nog met 
werd afgehaald). 
Andere nummers: 
01022 01110 01227 01365 01888 
02124 02142 02419 02629 02805 
03088 03475 03509 03541 03965 
04017 04063 04742 05982 06079 
06158 06179 06333 07258 07730 
07809 08002 08451 08483 08748 
09134 09315 10157 
De winnende nummers mogen hun 
prijs afhalen toe en met zaterdag 9 juli 
1977, in het café « Onder den Toren », 
te Essenbeek, Kleemstraat 21 (naast 
de kerk). 
Indien de hoofdprijs door het winnend 
nummer Is afgehaald, heeft het reser-
venummer recht op een troostprijs (af 
te halen tussen 10 juli en 20 juli 1977). 

Jaak Cuppens opent plechtig 
eerste venster van Raadszaal 
Op dinsdag 14 juni II. kwam de gemeenteraad van Maaseik bijeen. Op de 
agenda stond onder andere de begroting van het OCMW. Het ging hier om 
een samenvoeging van de begrotingen van de drie vroegere centra. Toelich
ting over de grote opties van het OCMW en verschillende bedragen was ner
gens te bespeuren. Hierover een uitvoerige linterpeilatie! van Jaak Cuppens 
voornamelijk In verband met het tekort van het ziekenhuis. Dit tekort zou, 
naargelang de bron, schommelen tussen 9 miljoen en 4,7 miljoen. Na een wei
nig overtuigend antwoord van de bevoegde schepen werd de begroting meer
derheid tegen minderheid goedgekeurd. Op verzoek van VU-gemeenteraads-
lid J. Cuppens, beloofde het kollege een voorlichtingsvergadering over de 
technische kant van de problematiek rond het OCMW en het ziekenhuis te 
organizeren, ter attentie van de gemeenteraadsleden. 
Hiermede werd door Jaak Cuppens de eerste venster van de raadszaal en 
het aldaar gevoerde beleid plechtig geopend, waarvoor onze gelukwensen. 

Gedurende de vonge verkiezingscam
pagne voor de gemeenteraad hadden 
de afdelingsbesturen van Maaseik en 
Neeroeteren-Opoeteren de nadruk 
gelegd op de openheid van het beleid 
te voeren In onze nieuwe gemeente. 
Naar aanleiding hiervan had de CVP-
meerderheld enkele weken daarna zo
genaamde Inspraakavonden georgani-
zeerd In de verschillende wijken van 
de nieuwe entitteit Het ging hier meer 
om een uiteenzetting van het program
ma van de CVP dan om echte 
inspraak. 
Dorne, bij voorbeeld, heeft dringend 
een zaal nodig voor vergaderingen, 
toneelopvoeringen en dergelijke. Het 
verenigingsleven Is er zeer bloeiend 
en het gebeurt regelmatig dat men 
niet weet waar naartoe met de groei
ende interesse van de bevolking. Met 
een antwoord zoals «als ze een zaal 

willen, moeten ze er maar zelf voor 
zorgen» wist men dadelijk waar men 
aan toe was. 
De ofjenheid van het beleid gevoerd 
door de CVP-meerderheid werd nog
maals bewezen op de gemeente
raadszittingen die hierop volgden. Le
ge dossiersmappen staan ter bestude
ring voor de oppositieleden en onze 
burgemeester is bereid de gemeente
raadszitting te lelden op voorwaarde 
dat hij geen pijn aan zijn goesting 
krijgt In dit laatste gevel wordt de ver
gadering geschorst 

Bevlaggingsaktie in 
Neeroeteren-Opoeteren 
11 juli. Feest van ons land, meer dan 
ooit Vlaanderenland I Met de mede
werking van alle inwoners willen wij 
op 11 juli Neeroeteren en Opoeteren 
bevlaggen. 

Nieuws uit Bree-Opitter 
Overlijden 
Wij vernemen het overiijden van Jef 
Veestraeten uit Gruitrode op 11 juni II 
Onze Innige deelneming aan al de 
nabestaanden van deze afdelingspio
nier 

Bestuursvergadering 
afdeling Bree-Opitter 
De vergadering van 21 juni begon 
met een ronduit negatief kasverslag, 
resultaat van een relatief zware ver
kiezingsstrijd binnen het arrondisse
ment 
Het arrondissementele bestuur wen
ste een ledenvergadering te beleggen 
binnen ledere afdeling met als tema 
het gemeenschapspakt. Wegens tijds
gebrek zal deze worden uitgesteld tot 
oktober. Wel zal gedurende de vakan
tiewerking speciale aandacht worden 
besteed aan de ledenwerving, zeker 
nu Bree-Opitter de grootste afdeling 
Is geworden binnen het arrondisse
ment! Voor de mensen van Gruitro-
de-Meeuwen zal eind augustus van 
start gegaan worden met het her-op
richten van hun eigen afdeling. 
Grote aandacht natuuriijk voor het 
10-jarlg bestaan van onze afdeling. 
Voor 14 oktober wordt een akademi-
sche zitting gepland met als gastspre
ker VU-voorzitter Schiltz. Buiten het 
traditionele jublleum-bal en een avond
feest voor al de leden, gaat onze aan
dacht naar de voetbalwedstrijd tus
sen de VU-ploeg en PT-Gerdingen (in 
casu de ploeg van burgemeester 
Jaak Gabriels!). 

De juiste data voor het dienstbetoon 
van onze mandatarissen, zal na over
leg, gepubliceerd worden in de dag
bladen. Een dagorde mag verwacht 
worden t)egin september 
Wij roepen tevens al de leden o tot 
massale deelname aan de 50ste IJzer
bedevaart (informatie: zie elders). 
Onder Impuls van burgemeester
volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels zal ook in Bree een grote 11 -juli 
viering plaats hebben. 
Op zaterdag 9 juli verwachten wij dan 
ook iedereen in Bree rond het Vrijt
hof, waar alle aktiviteiten zullen 
plaats hebben. 

IJzerbedevaart 
Met de autobus naar Diksmüide. 
Pnjs: ± 250 f r 
Vertrek; in Bree, Opitter, Neerglab-
beek, rond 6 uur Aankomst: 18 u. 
Inlichtingen: L Neyens, Hoogstraat 
Tongerio-Opitter; J. Geussens, Thys-
straat 5, Bree. 

11 juli-viering 
Om organisatorische redenen 
zal de viering plaats hebben op 
zaterdag 9 juli, aanvang 18u. Na 
een h, mis in de Sint-MIchlels-
kerk, zullen de drie Breese mu
ziekmaatschappijen een wandel-
koncert geven door de straten 
van Bree,.met eindpunt het Vrij
thof. Rond 19 u. 45 zal het Kon. 
Brees Volkstoneel een middel
eeuws wagenspel opvoeren, ter
wijl de leemtes tussendoor ojjge 
vuld worden door de folklore 
dansgroep van de derde leeftijd 
«De Knepkens». 
In de feesttent op de Markt zal 
vanaf 20 u. een groot « Bal van 
de burgemeester» gehouden 
worden, waarvan de integrale 
opbrengst gaat naar de muziek
korpsen. Om 22 u. zal burge

meester-volksvertegenwoor
diger Jaak Gabriels de feestre
de houden. 

De muziek wordt verzorgd door 
«The Black Hills», het Tlroler-
blaasorkest van J. Ck)nlnx en 
«Ons Genuge». 

Elke wIj, elke straat moet met onze 
leeuw versierd zijn. Wie geen vlag 
heeft kan die bestellen bij een van 
onze bestuursleden. Prijs 550 fr 
Vlaanderen rekent op IJ! 

IJzerbedevaart 
Na jarenlange onderbreking leggen 
Volksunie, Davidsfonds, VAB-VTB en 
andere verenigingen een bus In ter 
gelegenheid van de 50ste IJzerbede
vaart. 50 jaar Vlaams idealisme, 50 
jaar stnjd om onze rechten. 
Geen enkele bewuste Vlaming zal 
deze gebeurtenis onopgemerkt laten 
voorbijgaan. Voor 200 fr. per persoon 
zult U er ook zijn. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Wie gaat mee ? 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie 
gaat mee ? 
Aanmelden bij Mathieu Meuwis, Neer-
oeterenstraat 67 Opoeteren; Hubert 
Cuppens, Kerkstraat 16 Neeroete
ren : Claude Berghmans, Smoutweg, 
1 Dorne-Opoeteren. Uurregeling: 6 
uur «Gemeentehuis» van Neeroete
ren ; 6 u. 05 Berg (Kapel) ; 6 u. 10 bij 
Mathieu Meuwis; 6 u. 15 Kerk van 
Dorne. 

Overname biblioteek 
Dorne-Opoeteren 
Op de gemeenteraadszitting van 14 
juni II. werd een aanvraag van de vrije 
biblioteek van Dorne-Opoeteren voor 
aansluiting bij de centrale biblioteek 
van Maaseik behandeld. Langs deze 
weg willen we protesteren tegen de 
manier waarop dit punt gerappor
teerd werd in «Het Belang van Lim
burg » van 18-19 juni. De verslaggever 
van bovenvermeki dagblad legt 
woorden in de mond van VU-gemeen-
teraadslid Jaak Cuppens die nooit uit
gesproken werden en geeft er boven
dien een tendentieuze bedoeling aan. 
J. Cuppens drukte de wens uit in de 
teksten van ovemame te zien vermel
den dat de bestaande biblioteekkom-
mlssie van Dorne zich bereid zou ver
klaren In een nog op te richten geza
menlijke biblioteekkommissie opgeno
men te worden. Hier ging trouwens 
het kollege op in, zoals dit gerappor
teerd Is door de verslaggever van 
«Het Nieuwsblad», naar wie onze 
gelukwensen gaan voor zijn objektivi-
teit en zorg voor juistheid. 

LUMMEN 

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

HASSELT 

IJZERBEDEVAART 

In samenwerking met het heropgerich
te IJzerbedevaartkomitee legt de VU 
van Hasselt op zondag 3 juli bussen in 
met vertrek te Hasselt op het Kolonel 
Dussartplein om 6 u. 30. 
Men kan zich aanmelden bij: Theo 
Hoedemakers, Havermarkt 37/3R, tel. 
011/22.58.70; Hubert Rra, Roderok-
straat 30, tel. 011 /25.08.52; Theo Hoe
ven, Sterrebos 48, 011 /31.10.30; Ton-
ny Martens, de Brigodestraat 16, 011 / 
31.16.84. 

KfiUnD^R 
JULI 

BILZEN : Openbare voorilchtingsvergadering «Waarom trad de 
Volksunie in de regering?». Spreker: senator J.R. Vandekerk-
hove, minister van Wetenschapsbeleid. Om 20 uur In zaal De 
Ster, Veemarkt Iedereen welkom. 
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Modecentrum 

Huis «STANDING» 
AALST 

Dendermondsesteenweg 276 
TEL. (053) 21 79 73 - 70 42 32 

ALLE DAGEN OPEN VAN : 
9 - 1 2 u. en van 13- 20 u. 

VRIJDAGVAN 9 - 1 2 u. en van 13-21 u. 

ZONDAG VAN 9 - 1 2 u. 

DONDERDAG Sluitingsdag. 

BERCHEM (Antwerpen) 

Gitschotellei 138 
TEL. (031) 35 31 06 

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

ongeveer: 

10.000 kostuums, waaronder alle bekende 
merken. 

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

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

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

500 verschillende trouwklederen. 

750 moderne en 
klassieke suite-klederen. 

250 verschillende eerste- en plechtige 
communieklederen. 

en 

ONZE VERKOOPSTECHNIEK: 

— U kiest uw tweede kostuum van dezelfde 

waarde. 

— Verplaatsingskosten vergoed. 

— Verrassing voor ieder trouwpaar. 

Kom zien en overtuig U 

IEDERE FRANK 
TELT DUBBEL 

FOTO STUDIO DANN 
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OOST-VLAANDEREN 

Geen Doel IV! 
De VU-Waasland betoogde zaterdag laatst tegen de geplande verde
re uitbreiding van het kernpark te Doel 
Deze manifestatie lag volledig m de lijn van de nota die de V U in 
februari publiceerde en een ruime belangstelling genoot 
BIJ de start van de protestaktie door de Wase polderdorpen begroet
te volksvertegenwoordiger Nelly Maes de afgevaardigden van 
ABBLO en VAKS, en beklemtoonde verder dat uitstel van de voorge
nomen bouw van kerncentrales noodzakelijk is en zeker voor Doel 4 
ZIJ drong aan opdat de inplanting van een kerncentrale eindelijk het 
voorwerp van wet zou uitmaken 
Na een autotocht onder groeiende belangstelling door de verschillen
de gemeenten, werden de betogers in Doel door senator Coppieters, 
voorzitter van de Kultuurraad van de Nederlandse Kultuurgemeen-
schap, toegesproken Hij drong aan opdat het parlement eindelijk 
een open debat zou wijden aan het probleem van de inplanting van 
de kerncentrales Tot slot van zijn korte toespraak zegde hij de steun 
van de VU-Waasland toe aan de milieugroepen, die op zaterdag 1 
oktober 1977 een betoging organizeren tegen de gevaren van kerne
nergie 
Na een stille voettocht tot aan de kerncentrales werd de betoging 
ontbonden 

J.P Maes 

VU-arr. Oudenaarde 

Jong en oud vormen 
een dinamische ploeg 
De verkiezingen die achter de rug zijn brachten de doorbraak van de VU in 
het arrondissement Oudenaarde. Bij de eerste ronde kregen we gemeente
mandatarissen te Oudenaarde, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Kluisber-
gen Bij de tweede ronde met de felbesproken verkiezingen van Brakel brak 
de VU ondanks de grote P W - en CVP-kanonnen door en veroverde een 
zetel. Belangrijker dan die zetel was de stemmenwinst : CVP won 40 stemmen 
maar verloor één zetel, P W verloor 80 stemmen, BSP verloor er 220 en de 
VU won er 215 ! 
Ook in Zwalm gmg een tweede ronde door. De VU bood er zich aan met één 
kandidaat, oud-schepen Hubert Reynaert van Hundelgem. Het kon zeker geen 
overwinning worden tussen de twee machtsblokken P W en CVP, die er bei
den een Amerikaanse show van maakten Maar ondertussen zijn we in Zwalm 
bekend geraakt en begint er wat te roeren. De mensen van Zwalm zullen dat 
show-gedoe en polit ieke krachtpatseri j wel beu worden. We moeten in ieder 
geval onze moedige Hubert Reynaert proficiat wensen en zullen hem in de 
toekomst met een vernieuwd arrondissement nog beter kunnen steunen. 

Komt er nog 
een derde ronde ? 
Opnieuw werd er te Brakel klacht 
neergelegd, deze keer door de CVP 
en een verbitterde burgemeester en 
volksvertegenwoordiger (Verroken 
om zijn naam niet te noemen), die in 
de laatste tijd met meer weet wat zijn 
pen schnjft 
Twee klachten werden door de be
stendige deputatie weerhouden, de 
raad van state zal uitspraak moeten 
doen We wachten af Lieven Bau-
wens IS optimist « We kunnen hoog
stens een zetel winnen'» zegt hij 
Ook hier zullen de mensen uit Brakel 
dat touwtrekken tussen CVP en PVV 
en de persoonlijke vetes tussen Ver
roken en De Croo wel grondig beu 
worden Door hun schuld wordt een 
mooie gemeente zoals Brakel onbe
stuurbaar Het klinkend antwoord van 
de Brakelaars moet dan ook zijn 
- Geef de Volksunie nog een zetel bij 
zodat Vetroken en De Croo bij hun 
positieven komen '» 

Nationaal was de 
doorbraak volledig ! 
Met de goede uitslagen voor kamer, 
senaat en provincie, de verkiezing 
van Lieven Bauwens tot volksver
tegenwoordiger en de beslissing van 
de nationale raad van de V U om na 
het reces '77-78 Germain De Rouck 
aan te duiden tot senator leeft de 
hoop weer op in het arrondissement 
Oudenaarde Dat konden we vaststel
len op het prachtige dankfeest in de 
Visvijvers te Maarkedal en het over-
winningsbal te Oudenaarde Maar 
nog meer aan de 

Vernieuwde werking 
van de afdelingen ! 
Naast Brakel en Oudenaarde, tot nu 
toe de steunpilaren uit het arrondisse
ment, werd voor enkele weken onder 
impuls van de arr ondervoorzitter 
Jaak Janin zopas Zingem-Ouwegem-
Huise boven de doopvont gehouden 
en heeft nu een grootscheepse leden

slag plaats Wortegem-Petegem start
te reeds opnieuw in het openbaar met 
politieke uiteenzettingen van Leven 
Bauwens en Germain De Rouck voor 
een nokvol cafe - D e Klokke» In 
Maarkedal, Ronse, Kluisbergen en 
Kruishoutem zijn de voorlopige bestu
ren druk aan het werk, terwijl verder 
kontakten worden gelegd in Zwalm 
en in Lierde Na de vakantie zullen 
hopelijk al deze afdelingen statutair 
kunnen starten W e roepen alle VU-le-
den in Vlaanderen op om deze aktie 
in de verloren hoek van Vlaanderen 
te volgen en aanwezig te zijn op de 
nieuwe stichtingen 

Ondertussen ging 
de propaganda verder! 
Een prachtig verzorgde Wij in de 
Vlaamse Ardennen werd op ruime 
schaal verspreid Na de ledenslag zal 
ook deze uitgave regelmatiger moe
ten verschijnen 
De tekst van het gemeenschapsak
koord (Speciale uitgave van de natio
nale Wij) bereikte eveneens op dui
zenden exemplaren de belangstellen
den in de Vlaamse Ardennen 
Ondertussen werd het sekretanaat in
gericht te Brakel (Marktplein 22) Het 
IS alle werkdagen open van 14 tot 17 
u, het dienstbetoon georganizeerd 
door Lie\'en Bauwens en Germain De 
Rouck, m samenwerking met de ge
meentelijke mandatarissen en het 
VU-arrondissementeel bestuur door 
de arrondissementele raad verkozen 
en door de Partijraad van de V U 
bevestigd Ziehier de samenstelling 
Voorzitter Germain De Rouck, 
o/voorzitter Jaak Janin , sekretaris 
Frans Van Nieuwenhove penning
meester Herman Gilbert organiza-
tie Roland Van Heddeghem , propa
ganda Armand De Keyzer, kamer
lid Lieven Bauwens VUJO Freddy 
Sogers VU-vrouwen Nelly Janse-
gers 

Met deze ploeg en in samenwerking 
met onze afdelingen en aanverwante 
organizaties wil de V U in de Vlaamse 
Ardennen een f>ositieve bijdrage tot 

Lebbeke 
enWetteren 
bespraken het 
gemeenschaps-
pakt 
T w e e werke l i j k b u i t e n g e w o o n ge
s laagde i n fo rma t ieavonden r o n d 
he t genneenschapsakkoo rd 
T w e e h o n d e r d be langste l lenden 
d ie zeer k o n k r e e t en akt ief mede
w e r k t e n d o o r v r a g e n stel len na 
d e zeer u i tgebre ide u i teenzet
t ingen d o o r sena to r en voorz i t te r 
van de Nede r l andse Ku l tuu r raad 
M a u n c e C o p p i e t e r s 
T e L e b b e k e s te lde V U J O - v e r a n t -
woo rde l i j k Kare l U y t t e r s p r o t voor 
af enke le i ndnngende v ragen en 
ve rk laa rde da t V U J O - D e n d e r -
m o n d e me t d e m e e s t e k rach t de 
part i j zal s t eunen in haar veran t 
woo rde l i j khe id dit pak t z o posi t ief 
mogel i j k te he lpen u i t voeren . 
D e plaatsel i jke VU-voo rz i t t e r s , 
L e o Cal iaer t v o o r L e b b e k e en Pol 
Le l ièvre v o o r W e t t e r e n , h a d d e n 
e e n b r e d e g l imlach. Opva l l end 
w a s da t e e n belangr i jk aantal d e r 
a a n w e z i g e n g e e n g e k e n d e ge 
z i ch ten w a r e n . 

D a t M a u n t s C o p p i e t e r s voorz i t 
te r v a n d e Nede r l andse Kul tuur
raad w e r d hee f t duidel i jk ve le 
m e n s e n in di t a r rond i ssemen t blij 
g e m a a k t 
T e D e n d e r m o n d e w a s he t vo lks 
v e r t e g e n w o o r d i g e r A n d r é D e 
Beu l d ie zoals s teeds , e e n uiter
m a t e g e d o k u m e n t e e r d e u i teen
ze t t ing gaf o v e r he t g e m e e n 
s c h a p s a k k o o r d Spi j t ig w a s d e 
raad di t kee r niet aanwez ig zoals 
w i j da t d e laatste t i jd g e w o o n zi jn 
W o e n s d a g 13 juli H u g o Schi l tz 
t e D e n d e r m o n d e o v e r he t ge
m e e n s c h a p s a k k o o r d • 

de politieke ontsluiting van de streek 
en de taal en sociaal-ekonomische 
problemen, de zorg voor het milieu 
enz benaderen in het belang van 
onze Vlaamse gemeenschap W e zul
len tegelijkertijd de organen en midde
len scheppen om de V U uit te bou
wen en de aanvallen van onze politie
ke tegenstanders te beantwoorden 

Wat u nog kan doen voor u 
met vakantie gaat! 
1 Deelnemen aan de Guldensporen 
T-Dansant op 9 juli in de zaal S t 
Lucas te Oudenaarde (40 f r , aanvang 
20 u 30) 
2 Een steun storten voor onze ver
nieuwde werking op rekening van de 
Kredietbank 443/6602931-53 voor Ar
rondissementeel bestuur VU-Ouden-
aarde-Ronse 
Hartelijk dank bij voorbaat Prettige 
vakantie i En daarna bouwen we ver
de r ' 

KflUnDIII 
JULI 
6. NEVELE Informatievergadenng over het gemeenschapspakt 

om 20 uur in zaal Boerenhof Spreker algemeen voorzitter 
Hugo Schiltz 

9. OUDENAARDE Gutóensporen T-dansant om 20 u 30 in zaal 
St-Lucas, Gelukstede Studio Shadoogie Inkom 40 fr 

Waarschoots burgemeester 
gebruikt lelijke woorden 
De jongste gemeenteraadszitt ing te 
Waarschoot kende een betrekkeli jk 
kalm verloop. Afgezien van een paar 
bitsige uitvallen van burgemeester 
De Prest was de sfeer tameli jk kon-
struktief. 
Enkele belangrijke agendapunten 
worden hieronder in beschouwing 
genomen. 

A d v i e s r a a d v o o r 
V e r k e e r s v e i l i g h e i d 

Raadslid Van Holderbeke ( V L G ) leidt 
het voorstel tot stichting van een 
gemeentelijke « Adviesraad voor Ver
keersveiligheid » in HIJ verwijst daarbij 
naar de inspraakavond georgani
zeerd door het ouderkomitee van de 
Vrije Gesubsidieerde Scholen waar 
bleek dat in Waarschoot nog vele ver
keersproblemen vooral inzake wegvei-
ligheid bestaan Hij wijst dan ook op 
de verantwoordelijkheid van het ge
meentebestuur terzake Tevens vindt 
Van Holderbeke dat er bestendig en 
systematisch werk zou moeten ge
maakt worden van de verkeersveilig
heid en in dat kader zou een advies
raad nuttig werk kunnen presteren 
Het gemeentebestuur zal het voorstel 
van Van Holderbeke in overweging 
nemen. 

VUJO-voetpadenaktie 
De VUJO-Waarschoot wees in een 
bnef aan het schepenkollege op de 
slechte toestand van de voetpaden 
op de Kere Schepen De Block zegt 
gedeeltelijk op het verzoek van VU
JO te kunnen ingaan daar waar 
bebouwing is zal het voetpad verhard 
worden en een hindelijk publiciteits-
bord zal verplaatst worden Ander
zijds zal geen verharding worden 
voorzien waar geen bebouwing is of 
waar het voetgangersverkeer met 
zeer druk ,s De VUJO-aktie heeft dus 
toch geleid tot een gedeeltelijke verbe
tering van de voetpadensituatie op de 
wijk Kere 

B E R L A R E 
O V E R M E R E 
U I T B E R G E N 

N a a r D i k s m u j d e 

Op zondag 3 juli rijden we opnieuw 
met de bus naar Diksmuide Terug 
langs de Vlaamse Ardennen Vertrek 
7 u , terug rond 19 u 30 Pnjs 130 fr 
Inschrijvingen Berlare, café Ti j l , Over-
mere, cafe De Boerenkri jg, Uitber
gen, cafe Voetbal 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kanierversieringen • wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledi] - ruiteruitri istingen - ping-
ponglafels - badkleding en alle toebelioorten - rol- en i|sschaatsen -

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elektr treinen der beste merken - auto? • go-carts - traktoren - pop 
pen - poppenwagens en wiegjes • b j re len lessenaars borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen • alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

V e r h o g i n g z i t p e n n i n g e n 
g e m e e n t e r a a d s l e d e n 

De verhoging van de zitpenningen 
van de gemeenteraadsleden van 500 
fr naar 700 fr werd goedgekeurd met 
12 stemmen voor (CVP en BSP) 4 
onthoudingen ( V L G ) en 2 tegen 
( V L G J Raadslid Lips ( V L G ) klaagt 
aan dat men destijds geen geld vond 
om de gemeentelijke geboortepremie 
met 250 fr te verhogen, zij vraagt zich 
dan ook af waar men het geld zal 
halen om de zitpenningen uit te be
talen ZIJ wordt evenwel het woord 
afgenomen door de burgemeester 
omdat ZIJ een punt aanraakt dat met 
op de dagorde staat 

W i j z i g i n g B P A n r 1 

Het reeds veel besproken BPA nr 1 
kwam andermaal te berde Onder 
meer zal een bosje naast het voetbal
terrein aan de Bovenmeers bouw
grond worden Raadslid Van Holder
beke (VL G ) wijst er in dit verband op 
dat dit een van de weinige speelruim
ten van de gemeente is Hij vindt het 
ook erg dat de staat zelf spekuleert 
eerst wordt onteigend voor openbaar 
nut en daarna maakt men van datzelf
de perceel t)ouwgrond 
Een andere wijziging betreft het aan
leggen van een weg acnter de huizen 
van de Bovenmeers De bewoners 
zullen daardoor een garage kunnen 
bouwen achteraan hun eigendom 
Van Holderbeke meent hier een onge
lijke behandeling van de inwoners te 
bespeuren De bewoners van de ene 
straatzijde van de Bovenmeers krij
gen op gemeentekosten een infra-
struktuur, de bewoners van de ande
re straatkant knjgen mets 

V e r s l a g g e m e e n t e z a k e n 

De apoteose van de gemeenteraads
zitting was wel het ter sprake bren
gen door raadslid Van Holderbeke 
van het nog met beschikbaar zijn van 
het verslag over de gemeentezaken 
Dit moet wettelijk minstens zeven 
vnje dagen voor de raadszitting waar
op de begroting wordt behandeld, in 
het bezit zijn van de raadsleden Hoe
wel de begroting op 17 maart werd 
besproken is dit tot op heden nog met 
het geval Het schepenkollege is dus 
duidelijk in overtreding met de Ge
meentewet Raadslid Van Holderbeke 
stelt dan ook voor klacht neer te leg
gen bij de goeverneur van de provin
cie en doet daarvoor beroep op alle 
gemeenteraadsleden De repliek van 
burgemeester De Prest was werkelijk 
een burgemeester waardig hij zei dat 
op het provinciebestuur dergelijke 
klacht in het belachelijke getrokken 
wordt en dat de voorschriften betref
fende het verslag over de gemeente
zaken wettelijke « dwaze kloterij • is 
en bovendien onmogelijk realizeer-
baar Eaadslid Van Holdertseke stip
te evenwel aan dat in voorgaande 
jaren het verslag wel tijdig klaar was 
en dat het kollege het slecht voor
beeld geeft door de wet openlijk te 
overtreden 

HIJ handhaafde dan ook zijn voorne
men klacht neer te leggen Bij het 
beëindigen van de raadszitting ston
den op de klachtenbrief slechts de 
handtekeningen van de zes raadsle
den van de Vlaamse Gemeentebelan
gen De CVP-meerderheidsfraktie en 
de BSP-oppositiefraktie O vinden 
dergelijke wetsovertredingen blijk
baar meer dan normaal w g 
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WEST-VLAANDEREN 
Zwakke oppositie in Brugse gemeenteraad 

CVP-woordvoerders horen graag eigen stem 
De derde gemeenteraadszitting sinds 
de goedkeunng van de raadsverkie
zingen van vorig jaar (de nieuwe 
meerderheid kon pas begin mei het 
bestuur overnemen) heeft de eerste 
indrukken bevestigd de koalitie BSP-
VU-PVV-CD heeft zich vlugger in 
haar rol van meerderheid en kollege 
ingeburgerd dan de CVP.die maar 
haar draai niet kan vinden en integen
deel, van kwaad tot erger vervalt 
Vermits raadslid en fraktievoorzitter 
Femand Traen afwezig was (ook oud-
burgemeester Van Maele stuurde zijn 
kat) kregen de mindere goden van de 
oppositie de kans om ook eens hun 
duit in tiet zakje te doen Het werd 
een holle woordenkramerij waarin tel
kens weer om «een beleidsoptie' 
werd gevraagd, precies alsof men der
gelijke opties zomaar uit de mouw 

schudt, terwijl er nog zoveel ander 
dringend werk wacht met het minst 
als gevolg van de CVP-alleen-heer-
schappij, waarvan nog vele facetten 
nader zullen moeten belicht worden 

Een andere konstante is deze kon-
kreet IS de CVP-opposibe de gevange
ne van haar verleden Ze kan moeilijk 
haar eigen beleid en haar eigen voor
stellen afwijzen, die door de nieuwe 
meerderheid moesten overgenomen 
worden, omdat men ruim vijf maan
den had moeten wachten Dat zulk 
een toestand remmend werkt ligt 
voor de hand en verklaart meteen de 
krampachtige reakties van de opposi
tie, haar sjagrijn, haar dwaze praat In 
het vuur van de diskussie praten som
mige CVP-raadsleden vaak hun mond 
voorbij door toch (zij het detail-)kntiek 

Zielige oppositie 
(V.I.GJ Terwijl de nieuwe bestuursmeerderheid, Nw.o 5 VU/CD-schepenen, 
naarstig de janboel aan het opkuise is die door de vroegere CVP-meerder-
heid werd achtergelaten, geraken enkele ex-CVP-schepenen gewoonweg niet 
over het opgelopen trauma heen. (Vóór 10 okt 1976 hadden ze immers voor
speld nóg eens voor 100 jaar over Brugge te zullen regeren D Waarschijnlijk 
op psychiatrisch voorschrift proberen de getraumatiseerden nu hun leed < af 
te schrijven > in een zielig CVP-blaadje, de zgn « Brugse Zeg ». 

Voibr de leden van de nieuwe 
bestuursmeerderheid zijn geen hoeda-
nigheidsWoorden plat genoeg om de, 
steeds naamloze, CVP-lijders hun on
genoegen en frustraties te laten uit
schreeuwen Argumenten hebben ze 
natuurlijk met de nieuwe meerder
heid IS amper anderhalve maand aan 
het bewind en, zelfs aan een tempo 
van meer dan 300 dossiers per sche-
penkollege, zijn zij er nog met in 
geslaagd de inventaris van de CVP-
nalatenschap op te maken 
Misschien een klein maar welspre
kend feitje uit een van deze dossiers 
bleek dat, bij gebrek aan kredieten 
zowel op de begroting van 1975 als 
van 1976, de CVP-bestuurders heb
ben afgezien van het plaatsen van de 
zgn agglomeratieborden (snelheids
beperking tot 60 km/uur) Wat zeg
gen wil dat dezelfde CVP-meerder-
heid wel handsvollen geld kon beste
den aan allerlei miljoenen-verslinden
de prestigeprojekten doch geen cent 
wist op zi| te leggen om de veilig

heid van de weggebruikers op het 
Brugse grondgebied doelmatiger te 
verzekeren 
De Bruggelingen ondergaan ove-
ngens het politiek geschnjf met hun 
klassieke humor met een ironische 
toespeling op de eerder beperkte 
lengte van de ex-CVP-schepen die 
ervan verdacht wordt het gros van 
het CVP-zetwerk te leveren, wordt 
aldus verteld dat die man een schedel
breuk opliep door zich aan een deur 
klink te stoten 
En verder trekken de zittingen van de 
Brugse gemeenteraad volle zalen 

Sporenherdenking 
• zaterdag 9 juli 20 u 30, stads

schouwburg, gratis feestzitting 
• maandag 11 juli, vanaf 16 u op de 

Markt Brugse Mettentocht (fami
liale voettocht over ca 15 km). 

• maandag 11 juli, vanaf 21 u, Breu-
gelhof, Brugse Mettenfuif, innch 
ting VUJO, inkom 50 fr 

Voorlichting over het 
gemeenschapspakt 
Op initiatief van bijna alle VU-afdelingen worden in het arr Brugge-
Torhout voorlichtingsvergadenngen over het zgn gemeenschapsak
koord gehouden Na Blankenberge, St-Kruis Zeebrugge, Oedelem-
Beemem, Zedelgem, St-Michiels en Jabbeke, komen nog aan de 
beurt 
— vandaag donderdag 30 juni te Oostkamp, zaal «De Kanne», 
Legeweg, om 20 u 30 spreker senator Guido Van In. 
— op vnjdag 1 juli as te Torhout, zaal C^trum, om 20 u , spreker 
minister Rik Varidekerckhove, 
— op dinsdag 5 juli as te Oamme, zaal Hertog van Brabant om 20 
u , spreker senator G Van In, 
— op vrijdag 8 juli as te Brugge om 20 u 30, zaal Breydelhof, Suvee-
straat, spreker seneitor G Van In 

Minister voor Wetenschapsbeleid, 
Rik Vandekerckhove, te Torhout 
Morgen vrijdag 1 juli om 20 u. is VU-minister R Vandekerckhove te 
gast bij het arr Brugge-Torhout Die avond (tevens voor-avond van 
de 50e Uzertjedevaart) wordt te Torhout m de zaal « Centrum » een 
overzicht gegeven over de inhoud en de achtergronden van het 
gemeenschapsakkoord Inkom vnj 

Brugge naar de ijzerbedevaart 
Zoals reeds traditie organiseert de Vlaamse Ontspanningsknng op 
zondag 3 juli vanuit Brugge de «Joe English-aravaan » Automobilis
ten komen samen vanaf 8 u aan het Astndpark Na het bijwonen van 
de IJzerbedevaart en gezamenlijke maaltijd is een uitstap voorzien 
naar de opgravingen rond de Duinenabdij te Koksijde Men gelieve 
vooraf in te schnjven in het Vlaanns tehuis « Breydelhof-, J Suvee-
straat Brugge 
Ook vanuit Torhout wordt een tocht naar Diksmuide ingencht onder 
vorm van een familiale fiets-karavaan Inschnjven bij de VU-bsstuurs-
leden Samenkomst om 8 u, zwemkom 

uit te oefenen op de erfenis, die ze 
zelf hebben achtergelaten 
Onze scfiepenen laten zich met van 
hun stuk brengen en fiebben meestal 
de lachers op hun kant De publieke 
opkomst voor de zittingen blijft zeer 
groot (de mensen hoeven hun identi
teitskaart met meer aan de politie te 
tonen, zoals dat onder het Van hAae-
le-CVP-bewind wel moest) 
Ook burgemeester Van Acker heeft 
doorgaans fiet — flegmatieke — laat
ste woord Zijn repliek op het onge
duld van de CVP via een verwijzing 
naar de profeet van het absurde, 
Franz Kafka, was meesterlijk Als de 
CVP zo voortgaat met spijkers op 
laag water te zoeken, dan staan de 
belangstellenden en de nieuwe meer
derheid nog exaltante tijden te wach
ten 

Veel liefs in OVD 
Geboorten 
Middelkerke Op 9 juni werd Pascale 
geboren, dochter van Jean Techel en 
Monique Dhaene Op 10 juni kwam 
Dieter kijken, zoon van Enk Lemmens 
en Maria Bentein 
Gistel BIJ Dirk Despienter en Maria 
Vanmeenen daagde Nele op, en dit 
de 11 e juni 
Oudeî burg Hans zag het levenslicht 
op 5 juni, zoon van Andre Warmoes 
en Anna Toussaint OnZe hartelijkste 
gelukwensen i 

Huwelijken 
Oostende-Manakerke De 10e juni 
bracht Luk Deprez zijn vrouwtje Kns-
tien voor het altaar en veHaat Mana-
kerke voor het Centrum 
Onze hartelijkste gelukwensen uiter
aard aan het bruidspaar, doch ook 
aan de grootvader Emiel Deprez, 
gewezen burgemeester van Lefifinge 
en vanzelfsprekend aan nonkel Louis, 
ook van Leffinge 
Oostende-Centrum • Een weekje la
ter op 17 juni huwde Rudy Benthein 
met Michele Stouten Ook aan hen 
onze hartelijkste gelukwensen ze blij
ven in het Clentrum Rudy was eén 
van onze kandidaten op de VU-lijst 
van 10 oktober 1976 

Staden 

opent 

Vlaams Huis 
op vnjdag 1 juli om 20 uur heeft de 
officiële opening plaats van het cafe 
en de zaai • Het Vlaams Huis », Markt 
te Staden 
In de maand september wordt de ope
ning voorzien door de VU-afdeling 
Staden van hun lokaal 
Ter gelegenheid van de IJzerbede
vaart wordt op zaterdagnamiddag en 
zondagmorgen een hulppost van het 
Vlaams Huis in de zaal van het 
Vlaams Huis gevestigd die instaat 
voor de nodige verzorging 

PERVUZE 

TE VOET NAAR DIKSMUIDE 

Op zondag 3 juli gaat de Vlaamse kul-
turele vriendenknng op voettocht 
naar Diksmuide Samenkomst om 
915 u te «Lettenkjurg» en om 930 u 
sbpt te vertrekken naar de Uzervlak-
te Breng mee een gezonde keel, goe
de voeten, goed humeur 

DIKSMUIDE -

AUTOBUSREIS 
Voor de elfdaagse autobusreis naar 
Lourdes, Andorra en de Costa Brava 
van 7-9 tot en met 17-9-77, ingencht 
door de Vlaamse Vnenden van de 
Westhoek zijn nog enkele plaatsen 
vnj Pnjs 9950 fr Inlichtingen en 
inschnjving bij Leo Devreese, IJzer-
laan 83, Diksmuide, tel 051/500749 

KflUnDCR 
JULI 

HARINGE (Kortrijk) Eerste Westhoek-zangfeest om 20 uur in 
zaal Roger Donche-Laseure In samenwerking met het ANZ 
IJzerbedevaartkomitee Davidsfonds Kultuurgemeenschap, de 
Vereniging van Vlaamse Leerkrachten en de VAB-VTB 
DIKSMUIDE Verbroedenngsavond om 20 uur in feestzaal van 
het Vlaamse Huis Inkom gratis 
IZEGEM • 8e Voettocht Izegem-Diksmuide naar de IJzerbede
vaart Vertrek om 4 uur aan het Vlaams Huis Deelname in de 
onkosten 50 fr Inschnjven in het Vlaams Huis 

DIKSMUIDE Guldensporenherdenking om 19 uur in zaal 
Vlaams Huis In samenwerking met de afd Oostduinkerke 
Optreden van kleinkunstgroep Cassiopeia uit Mechelen Gast
sprekers volksvertegenwoordiger Paul Peeters en Emiel Van-
steenkiste 

VU-Kortrijk boycot optocht 
Het Volksunie-bestuur van Kortnjk 
samengesteld uit de afdelingen Bisse-
gem, Heule Kortnjk-Stad Kortrijk-
Zuid en Marke besprak de voorberei
ding van de Gulden Sporenvienng te 
Kortnjk na kennisname in de pers van 
het programma 

vu-Kortrijk 
achter 
het pakt 
Het Afdelingsbestuur van de 
Volksunie van Kortnjk-Stad 
kwam op 3 juni 1977 samen en 
besprak de politieke toestand 
Unaniem werd de houding van 
de Volksunie-onderhandelaars 
goedgekeurd in verband met 
het regenngsakkoord en werd 
het vertrouwen bevestigd in de 
algemene voorzitter en de voor
zitter-stichter 
De afdeling verwacht dat de uit-
voenng van het (Semeenschaps-
akkoord konsekwent wordt uit
gevoerd 

Er werd vastgesteld dat het Stadsbe
stuur eenzijdig en zonder vooraf ken
nis te geven initiatieven heeft geno
men welke de initiatieven van de ande
ren doorkruisen Niemand werd ge
raadpleegd en niemand werd daarbij 
betrokken, ook niet haar vertegen
woordiger in het Stedelijk Elf Juli-komi-
tee, dat geen enkele maal werd 
samengeroepen 
De Volksunie heeft langs het Elf JUIH 

komitee van de stad elk jaar nochtans 
loyaal samengewerkt met alle andere, 
Vlamingen 
De Volksunie kan dit jaar echter met 
opstappen in een optocht van het 
Stadsbestuur waaromtrent geen en
kele waarborg bestaat in verband 
met de motieven en de strijdbaarheid 
De Volksunie kent nog altijd de spre
kers met die er het woord zullen voe
ren, verre van deelgenomen te heb
ben aan het bepalen van het program
ma de inhoud en de keuze van de 
woordvoerders, zoals jaariijks voor
heen wel gebeurde 
Het Stadsbestuur heeft de traditione
le afspraak geschonden waardoor 
de avond van 11 juli zelf aan de ver
enigingen en politieke partijen werd 
voorhiehouden Het Stadsbestuur 
richt zonder verwittiging, die avond 
een aktiviteit in die het wellukken van 
de andere initiatieven bedreigt 
De afgevaardigden uit de randge
meenten brandmerkten de wijze waar
op ze uitgesloten zijn uit de vienng in 
de nieuwe stad 

De Volksunie-Kortnjk besliste derhal
ve zich van medewerking, welke trou
wens nooit gevraagd werd, te ont
houden en haar sympatisanten te vra
gen de partijdige CVP-optocht van 
het Stadsbestuur te boycotten Het 
beslist tevens de traditie in ere te hou
den en een krans neer te leggen aan 
het Groeningemonument op de voor
avond van Elf Juli 

Naar de IJzerbedevaart 
Op zondag 3 juli gaat een autobus 
naar Diksmuide Vertrek aan het lo
kaal 1302 te 8 u 30 Deelname in de 
kosten 100 fr 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 
De raad van het Openbaar Cemtrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad Aalst heeft m haar 
verplegings- en verzorgingsdiensten betrekkingen 
opengesteld van. 
— Vroedvrouw 
— Gegradueerde verple{e)g(st)er. 
— Cebrevetteerde verple(e)g(st)er. 
— Gezins- en bejaardenhelpster 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met 
de bewijsstukken uiterlijk op 22 juli 1977 ter bestem
ming te zijn 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de personeelsdienst (Tel 053/212393 - bmnen-
post 104 - adjunct-adviseur BARREZ Humbert) 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
van Wijnegem 

Rusthuis voor bejaarden 
« Rustenborg » 

Het OCMW maakt bekend dat zal overgegaan wor
den tot de aanleg van een werfreserve en benoe
ming voor de betrekking van 
— Verpleegassistent(e) 
De aanvragen moeten toekomen bij en ten laatste op 
18-7-1977 ter post aangetekend schrijven aan de voor
zitter van het OCMW van Wijnegem 
Voorwaarden en mlichtmgen zijn te bekomen op het 
sekretanaat, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem Tel 
031/539161 
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Kennismaking met rekreatievoorzieningen 

in Nederland (1) 

Onder deze benaming organizeerde 
de Westvlaamse Vereniging voor de 
Vnje Tijd CWVT) een tweedaagse stu
diereis naar vrijetijdsvoorzieningen in 
Nederland 
Het begon met een ontvangst te 
Rozenburg door 
beleidsverantwoordelijken, direktie en 
medewerkers van de Provinciale 
Waterstaat Zuid-Holland en het 
Rekreatieschap Brielse Maas 
Voormiddag en een groot deel van de 
namiddag werden besteed aan de 
bezichtiging van het kampeerterrein 
de Krabbeplaat (16 ha) met 
jachthaventje Een wandeling via een 
visbotenverhuurbednjf en een 
voetveer bracht de deelnemers naar 
het openbaar rekreatieterrein 
Krabbeplaat-West Daarna werden de 
jachthavens bij Oostvoorn 
aangedaan Na de middag werden de 
dagrekreatieterreinen en de openbare 
golfbaan Kleiburg bezocht De dag 
werd besloten met de bezichtiging van 
een kinderboerdenj, heemtuin en 
waterspeeltuin in het rekreatiegebied 
de Delftse Hout De tweede dag ging 
richting Amsterdam waar eerst het 
toekomstig rekreatiegebied 
Spaarwoude (15 km ten westen van 
Amsterdam), 2750 ha groene buffer 
tussen woon- en industriegebieden, 
werd bezocht Deels per bus, deels te 
voet werden de wielerbaan, het 
golfterrein, de kanobaan, het 
slotengebied en de bosaanplantingen 
bekeken Na een lunch in het 
Amsterdamse Bos, werd dit 900 ha 
groot stedelijk rekreatiegebied met 

Zijn Ixjsmuseum bezocht De 
terugtocht naar Brugge gebeurde via 
de Zeelandroute (Deltawerken) 
Tot daar in het kort een overzicht van 
deze studiereis Het is de bedoeling in 
enkele afleveringen de verschillende 
realizaties in detail te ontleden Maar 
eerst vinden wij het belangrijk te 
omschnjven wat een Provinciale 
Waterstaat is, zoals deze van 
Zuid-Holland waarmede wij kennis 
maakten Zodat men een inzicht krijgt 
in de manier waarop de Nederlanders 
hun regionale problemen struktureren 

De Provinciale 
Waterstaat 
van Zuid-Holland 
De Provinciale Waterstaat werkt ten dien
ste van het provinciaal bestuur dat zijn 
zetel heeft in Den Haaq De Nederlandse 
Staat wordt bestuurd op dne niveaus het 
rijksniveau, met de regering en het parle
ment het provinciale niveau, met zijn Kom-
missans der Koningin provinciale en gede
puteerde staten en ten slotte het gemeente
lijk niveau, met zijn gemeenteraad en zijn 
burgemeesters en wethouders Zo is het 
ook met waterstaatszaken er zijn water
staatszaken die van landelijk belang zijn 
zoals het beheer van de grote rivieren (Rijn 
Maas IJssel Waal) en de grote scheep
vaartkanalen (Amsterdam-Rijnkanaal 
Noordzeekanaal Schelde-Rijnkanaal) de 
aanleg en het beheer van de grote door
gaande wegen (zogenaamde njkswegen) 
de aanleg van de zuiderzeewerken en de 
deltawerken Voorts het zg oppertoezicht 
op alle waterstaatswerken 
Daarnaast zim er waterstaatszaken die 

meer van regionaal belang zijn, zoals het 
beheer van kleinere scheepvaartkanalen 
(de Oude Rijn de Gouwe de Vliet bijvoor
beeld) de kleinere rivieren (zoals de Rotte) 
de aanleg en het beheer van de provincia
le wegen en van kanalen voor de aanvoer 
van zoet water 
Een heel belangrijke provinciale taak is de 
inrichting en reglementering van water
schappen in de provincie en het toezicht op 
deze lichamen en op de waterschaps-
werken die zij in beheer hebben, alsmede 
de waterstaatswerken in beheer bij ge
meenten en partikulieren 
Om dat behoorlijk te kunnen doen bestaat 
er in elke provincie een provinciale water
staat die onder de gedeputeerde staten 
van de provincie valt 
Voor de waterstaatszaken op meer plaatse
lijk niveau zoals de poldergemalen de dij
ken en kaden de afwateringskanalen de 
beken enz is er ook een plaatselijke 
waterstaat nodig maar die valt met onder 
de gemeentebesturen Daarvoor bestaat 
naast de gemeente een apart plaatselijk 
bestuur namelijk het waterschap waarvan 
de bestuursfunkties vaak nog met allerlei 
oude namen worden aangeduid (dijkgraaf 
heemraden watergraaO De provinciale 
waterstaat van Zuid-Holland werd in 1875 
ingesteld 

Die waterstaat 
doet drie 
dingen 
1 HIJ beheert in het terrein de eigendom
men van de provincie, zoals de provinciale 
wegen, kanalen sluizen bruggen gemalen 
en dienstgebouwen en laat ze funktioneren 
2 HIJ kontroleert in het terrein de gebieden 
van de provincie die geen eigendom van de 
provincie zijn, maar waarvoor het provin

ciaal bestuur verordeningen — provinciale 
wetten — heeft ingesteld of waarvoor het 
njk de provincies een taak heeft opgelegd 
Zo zijn op die manier de belangen be
schermd van bijvoorbeeld de scheepvaart 
de waterhuishouding, de waterkenng, het 
dnnkwater grondwater en lucht De techni
sche voorwaarden waaronder dat gebeurt 
worden opgesteld door de waterstaat Dat 
werk speelt zich met zo in de openbaarheid 
af als de eerstgenoemde taak behalve als 
er konflikten ontstaan met andere belan
gen 
3 De provinciale waterstaat beoordeelt 
technische projekten waarvoor aan de pro
vincies subsidies zijn gevraagd of waar het 
provinciaal bestuur koordinerend of stimule
rend optreedt of waarover de provincie 
wettelijk toezicht uitoefent In dit kader is 
het kontakt met waterschappen — met 
name op het gebied van de waterhuishou
ding — en met diverse andere instanties 
van groot belang Van dit soort zaken 
merkt de burger in het algemeen mets De 
organizatie het takenpakket en de werkwij
ze van de waterstaatsdiensten van de tien 
andere provincies zijn in hoofdlijnen hierme
de ongeveer vergelijkbaar 
Omdat veel van het eigenlijke werk zich «in 
het veld» afspeelt is zijn organizatie deels 
gespreid over een aantal distriktskantoren 
Daarnaast zijn er afzonderlijke kantoren 
voor de rekreatiedistnkten Deze laatste 
zijn werkzaam voor een aantal rekreatie-
schappen de meeste rondom Rotterdam 
waarin de provincie een werkzaam aandeel 
heeft (zoals Bnelse Maas Oude Maas en 
Rottemeren) 

De hier gegeven beschouwing over de 
taken en aktiviteiten van de provinciale 
waterstaat is nauwelijks meer dan een inlei
dend verhaal 

Roger Vandewattijne 
provincieraadslid 

(•//jfr;/// /' ' 
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DE VLAAMSE PERS 
N o g steeds was het gemeenschapsakkoord voer voor dag- en week
bladen en, hoewel de andere problemen bij tijd en wijle de aandacht 
zullen opeisen, de Egmont-akkoorden zullen telkens weer de grote 
krantekoppen halen, omdat nu pas het eigenli jke werk begint, nl. het 
omzet ten van de beginselen van het akkoord in konkrete wet teksten. 
O p de interpretat ie zal het aankomen en op dat vlak wachten ons 
nog vele gevechten tussen de twee grote gemeenschappen, met de 
Franstal ige Brusselaars als « derde » die tot nog toe weinig betrouw
baar is gebleken. 

Intussen zette men reeds de tanden in de r i jksbegroting, en is er 
Cherta l . Jos Van Eynde ten slotte gaf de voor lopige gewestraden het 
genadeschot , u weet wel , die instell ing die advies aan het par lement 
moest geven, en waarbi j deze twee instell ingen uit precies dezel fde 
mensen waren samengeste ld . . . 

de senaat verloochende hij vorige 
week zijn vaderschap, en een 
hem bevriende krant strooit daar al 
het goede zaad voor rond Martens 
heeft een Vlaamse, scherpzinnige toe
passing van Egmont nodig, of hij ver
smoort samen met Schiltz in de blub
ber En dan wordt met hij, maar Mark 
Eyskens de staatkundige opvolger 
van de huidige premier » 

knack 
«We beschikken nu over een volledi
ge inventans van de grieven tegen 
het Egmont-federalisme waarop de 
regering Tindemans II haar toekomst 
gebouwd heeft Het Vlaamse be
zwaar ertegen cirkelt vooral rond de 
pariteit in de hoofdstad en de uitzon
derlijke rechten van de Fransspreken-
den in haar randgebied Toch is dat 
verzet politiek beperkt gebleven Zo
wel Martens als Schiltz hebben hun 
volgelingen goed in de hand ge
houden en voor het ovenge heeft zich 
nergens een afgelijnd oppositiekanaal 
gevormd Grootjans, Lode Claes noch 
Mark Grammens kunnen dienen als 
natuurlijk onthaalcentrum voor teleur
gestelde Vlaamse Brabanders Hun 
soms oorverdovend tegenoffensief 
loopt dood op het terrain vague van 
de Wetstraat en het verre thuisfront 
van haar verkozenen 
Daartegenover komt er meer klaar
heid in de groei van het Egmontpakt 
en dus van de huidige koalitie met vier 
fjartijen » 

Sindsdien hebben de roden en de 
regionalisten eikaars hand zorgvuldig 
vast gehouden Dat is vandaag nog 
onvoldoende geweten Tindemans 
wou immers een roomsroodblauwe 
tnpartite aan Boudewijn schenken, en 
Cools pokerde daar tegen, min of 
meer overgeleverd aan het gegeven 
woord van Schiltz dat de Volksunie 
niet onverhoeds zou oversteken naar 
een tweederden-meerderheid met de 
liberalen De VU-voorzitter is zijn for
mule echter trouw gebleven, ook tij
dens de PSC-muiterij van 2 juni die 
alle afspraken een dag lang op losse 
schroeven zette, tot paniek van de 
socialisten die een intrige vreesden 
Sinds december 1976 zat ook Wil-
fried Martens, die een door Tinde
mans gewenste regeringskrisis toen 
even uitstelde in het eedverbond 
tegen de liberale tripartite voor na de 
vrijdagstakingen Óp een cruciaal 
ogenblik heeft de formateur dan ook 
moeten inbinden in een fysieke kon-
frontatie met Martens Schiltz, Cools, 
Claes, Simonet en Defosset De twee
spalt tussen de politieke optie van 
Martens CEgmont en de nieuwe koali
tie) en Tndemans zal wel tot 1880 ein
de van het voorzitterschap van de 
CVP-leider, uitgestreden moeten wor
den Tindemans wil de uitvoering van 
het Egmontplan inmiddels hinderen, in 

TIJD De 
Financieel 

Ekonomische 
« Men moet bij dergelijke aktie op zijn 
hoede zijn om niet een sfeer van defai
tisme tot stahd te brengen waardoor 
de positieve punten van het akkoord 
volledig uit het oog worden verloren 
In ieder etnisch heterogeen gebied, 
waar ook ter wereld bestaan konflikt-
situaties die inwerken op het gevoel 
en die moeilijk zijn te beheersen A for
tiori geldt dit voor een gebied als het 
Brusselse, waar bovendien de hoofd
stad van het land gelokalizeerd is 
Men doet er ten langen laatste ver
keerd aan aan te nemen dat het kon-
takt met een andere kuituur fataal 
moet leiden tot een denationalizatie-
proces, gesteld dat de wettelijke mo
gelijkheden enn zitten om zichzelf te 
kunnen blijven Is Vlaanderen dan zo 
gemakkelijk de prooi van de assimila
tie die de Franstaligen in het tweetalig 
gebied op het oog kunnen hebben, 
ook als er een wettelijke en kulturele 
infrastruktuur zal aanwezig zijn waar
mee die assimilatie kan tegengegaan 
worden"? 

Er moeten een aantal punten in henn-
nering worden gebracht wanneer 
men de huidige situatie die gegroeid is 
na de bekendmaking van het politiek 
akkoord, wil evalueren Het feit dat de 
Franstaligen in de zes faciliteiten-ge-
meenten voor hun socio-kulturele akti-
viteiten eigen Franstalige kultuurkom-
missies gaan krijgen, heeft niets te 
maken met hun eventuele aanhorig-
heid bij het Brussels gewest Die 
gemeenten blijven onder de bevoegd
heid van het Vlaams gewest en zullen 
bijgevolg voor de terntoriale matenes 
onder de Vlaamse ordonnantien val
len De taalwetgeving in die zes ge
meenten blijft ongewijzigd Kan men 
in die omstandigheden zeggen dat de 
Brusselse agglomeratie uitgebreid is 
tot Vijfentwintig gemeenten ' 

GAZET VAN ANTWERPEN 
«Logischerwijze zal men moeten be
palen dat het Vlaamse gewest inte

graal en uitsluitend Nederlandstalig 
bestuurd wordt, het Waalse gewest 
Franstalig en het Brusselse tweetalig 
Men zal voor dat Brusselse gewest 
ook moeten bepalen hoe de taaiver
houdingen moeten liggen in het admi
nistratief kader, omdat er anders van 
tweetaligheid mets in huis komt Terza
ke moet de wet nauwkeung opge
steld worden, om geen nieuwe Nolslo
ketten te knjgen in de Brusselse 
gewestelijke diensten 
Van Franstalige zijde ziet men de 
zaken natuurlijk enigszins anders 
Men loert er nu al naar de randge
meenten, die door de wet van 1963 
begiftigd (of vergiftigd) werden met 
faciliteiten Daardoor werden het 
tweetalige gemeenten Alleen de inter
ne voertaal is er het Nederlands (als 
het waar is) maar tegenover de bur
gers van die gemeenten moet het 
lokale bestuur zowel Nederlands als 
Frans gebruiken naar gelang 
Dat er in die gemeenten in de toe
komst ook Franstalige kultuurkommis-
sies komen, die voor Franstalige kultu
rele aktiviteiten zullen zorgen, is op 
zichzelf al een enorme uitbreiding van 
die faciliteiten De gedachte, levendig 
bij sommige Franstalige politici, om 
meteen in de nieuwe taalwet te bepa
len dat deze gemeenten ook intern 
tweetalig moeten worden, is onduld
baar 

Bovendien moet bij voorbaat onder
streept worden dat het Egmontpakt 
alleen gewag maakt van een aanpas
sing van de taalwet in bestuurszaken 
Niet van de taalwet inzake onderwijs 
Deze gaf aan de Franstaligen in de 
randgemeenten het recht op Franstali
ge lagere en frobelscholen, met uitslui
ting van middelbare Aan die beper
king kan met worden getornd » 

De Standaard 
«Is het «inschrijvingsrecht» dan nog 
s lech te r ' 
Alle gemeenten blijven integraal deel 
uitmaken van het Vlaams gewest 
Hadden we op dergelijke manier naar 

Moeskroen, Komen, Edingen, Rozena-
ken, Amengijs, Orroir, enz bij het 
Vlaamse land kunnen houden, dan 
zouden ze nu nog altijd Vlaams zijn 
geweest i 
De randgemeenten en gemeenten 
met inschrijvingsrecht blijven bestuur
lijk eentalig Nederlands, de laatste 
naar binnen en naar buiten, de eerste 
naar binnen terwijl de berichten aan 
het publiek tweetalig zijn Het spreekt 
vanzelf dat de toepassing van deze 
wet eens defitg onder de k}upe dient 
genomen 
Is het voor de Vlaamse Brusselaars 
dan slechter geworden ' 
Uitvoenng van 107 quater met dne 
volwaardige gewesten betekende dat 
Brussel dezelfde rechten kreeg als de 
twee andere gewesten Was dit voor 
de Vlaamse Brusselaars beter of 
slechter dan wat nu in het pakt is voor
zien ' We kunnen hier met ingaan op 
alle argumenten pro en contra, maar 
willen er enkel aan herinneren dat 
Brussel 19 een gebied met bestuurlij
ke tweetaligheid blijft waar de taal
wetten van 62-63 nog altijd van 
kracht zijn, wat voor de Vlamingen te 

-Brussel meer betekent dan een facili-
teitenregime van de randgemeenten 
We moeten natuurlijk met geloven dat 
FDF, PSC, PLP en PSB van hun 
droom zullen afzien om Brussel ver
der te verfransen, maar de Vlamingen 
hebben nu meer dan ooit de kans en 
de middelen om weerstand te bieden 
aan die verfransingsdruk De gesplit
ste lijsten te Brussel geven daar o a 
uitdrukking aan Maar zoals altijd 
komt het tenslotte op de mensen aan 
en wat de mensen van de wetten 
maken 

We staan in ieder geval ver verwij
derd van de noodlottige situatie van 
februan 1977, toen de uitvoenng van 
de gewestvorming met dne werd 
geëist Dat zou inderdaad voor Vlaan
deren het allerslechtste zijn ge
weest » 

Germain DE ROUCK, 

Het Volk 
«Zeven Vlaams-Brabantse gemeen
ten hebben zicm zondag verzet tegen 
deze faciliteiten en gezegd dat ze elke 
administratieve medewerking aan het 
insknptierecht zullen weigeren Zij 
hebben hun bevolking ook Ofjgeroe-
pen om door haar houding aan de 
Franssprekende inwijkelingen duide
lijk te maken dat ze slechts welkom 
zijn indien ze zich aanpassen 
Een maand geleden hebben wij hier 
geschreven dat Franstaligen die van 
ht insknptierecht zouden gebruik ma
ken, zich vnjwillig uitsluiten uit de 
gemeenschap waar ze metterwoon 
gevestigd zijn Dat zij door deze 
bewuste daad bovendien bekennen 
dat ZIJ zich met wensen aan te passen 
aan de gemeenschap waarin ze zijn 
komen leven en dat ze bijgevolg ook 
geen rechten kunnen doen gelden op 
deze gemeenschap Wij hebben toen 
ook geschreven dat indien het parle
ment er met zcXi in slagen deze voor 
de Vlamingen onaanvaardbare toe
stand ongedaan te maken «de burge

meesters vap de betrokken gemeen
ten zelf het initiatief moeten nemen 
om de insknpteurs onder de duim te 
houden » 
De motie van Dilbeek is een van de 
eerste aktieve daden van verzet te
gen het insknptierecht De burge
meesters van de Egmont-gemeenten 
hebben gelijk dat zij elke administratie
ve medewerking weigeren Wie zich 
vrijwillig uitsluit uit een gemeesschap 
moet deze gemeenschap ook met 
met administratieve rompslomp lastig 
vallen De beslissing van de Egmont-
burgemeesters zou men kunnen be
stempelen als een daad van sabotage 
maar men mag hierbij met uit het oog 
verliezen dat de eerste opstandige 
daad zal komen van diegenen die van 
het insknptierecht gebruik maken 
Het verzet van de Vlaams-Brabantse 
burgemeesters zal het steeds ingewik
kelder wordend kommunautair pro
bleem zeker niet vereenvoudigen en 
de regering zal er ongetwijfeld mee 
gekonfronteerd worden » 

VOLKSGAZl^ 
• De socialisten hebben het legistiek 
gedrocht van het eerste ogenblik af 
geboycot zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië en in het hoofdstedelijk ge
bied De Volksunie heeft zich nadien 
bij deze boycot aangesloten Alles 
kwam neer op een onderonsje van de 
senatoren van de meerderheid en in 
het Waalse landsgedeelte en het 
Brusselse zelfs dat met i 
De vraag hoeveel zij hebben gekost 
zal allicht in het nieuwe Parlement 
met eens meer worden gesteld 
In 1974 heeft de toenmalige en huidi
ge premier zich weinig in het debat 
gemengd Perm en Vandekerckhove 
waren zijn strafvoltrekkers Hij bleef 
zelfs op sommige dagen afwezig 
Doch meteen werd ook de kans ver
zuimd om toen met de socialisten een 
vruchtbaar gesprek over een definitie
ve gewestvorming aan te knopen 
W I J zijn nog geen volle drie jaar ouder 
Wat in 1974 met veel nadruk geëist 
en opgelegd werd wordt nu zonder 
veel omhaal afgeschaft M Perm zit 
voortaan m de oppositie, maar met 
meer met dezelfde partij waartoe hij 
toen behoorde M Vandekerckhove 
IS president van de Senaat 
M Tindemans is evenwel nog steeds 
eerste-mimster Misschien zal hij — al 
ware het slechts veel later en in zijn 
gedenkschnften — ooit toegeven dat 
de wet die thans wordt afgeschaft en 
die hij in 1974 door de Kamers joeg, 
met tot de roemrijkste bladzijden van 
onze parlementaire geschiedenis en 
van zijn eigen carrière behoorde Hij 
had beter gedaan de tekst van de hh 
Perm en Vandekerckhove, zoals hem 
gevraagd werd terug naar de kom
missie of definitief naar de papier
mand te verwijzen 

Men zou dan inzake regionalizermg 
geen dne jaar — die er vijf kunnen 
worden i — hebben verloren en had 
haar veel vroeger kunnen opbouwen 
op gezondere grondslagen dan deze 
die intussen zijn geschapen » 

DE FRANSTALIGE PERS 
Net zoals in de Neder landsta l ige pers is het gemeenschapspakt ook 
in de Franstal ige pers het onderwerp van de dag, al tekent zich nu 
een aksentverschuiving naar de sociaal -ekonomische sektor af. D e 
sociale partners moeten immers weer gaan (groene) tafelen, niet 
al leen met het oog op de werkverschaff ing, maar ook uit noodzaak, 
de strijd tegen de inflatie voort te zetten. 
Er werd echter vooral veel aandacht geschonken aan de P S C , het 
W a a l s e broertje van de C V P , u weet wel , het partijtje dat « de kroon 
heeft ontb loot» zoals dat zo schi lderachtig klinkt m ons officieel jar
gon. Er is niet alleen de strijd om de goeverneurszete l van N a m e n 
tussen de P S C en de W a a l s e social isten, de P S C wordt tevens 
gekonfronteerd met de nakende keuze van een parti jvoorzitter. Za l 
G r a m m e aan het roer b l i jven? O f maakt men van hem de zondebok 
voor de « vernedering • van E g m o n t ' O f komt de gebuisde ministra-
bele baron N o t h o m b weer aan het partijroer, wat de zaken niet zou 
vereenvoudigen, voor wie het arrogante gedrag van de ex-voorzitter-
in-spe enigszins k e n t . . 

LA LIBEE BELEmnE 
D e P S C IS d e malaise n o g met 
kwi j t , d ie haar b e k r o o p n a v de 

reger ingskr is is T e g e n o v e r de lei
d ing van de P S C h e b b e n w e e e n 
g r o o t s t mogel i jk begr ip aan d e 
d a g ge legd Er valt immers niet te 
l oochenen , da t de P S C met alt i jd 

m e t zach te h a n d werd aangepakt 
door de C V P 

O v e r v e r t e g e n w o o r d i g d — zovee l 
te be te r v o o r haar — onde r T inde-
mans- l m o e s t de part i j onve rm i j 
del i jk een v e r m a g e n n g s k u u r on
de rgaan Inderdaad, de P S C 
s t o n d v o o r een n i euwe si tuat ie 
d o o r d e dee lneming van d e P S B 
aan de reger ing , w a a r d o o r uiter
aa rd het aantal por te feu i l les v o o r 
d e k r i s ten -demokra ten verminder 
de, me t he t o o g o p he t e v e n w i c h t 
in d e reger ing 

W e w e n s e n voor lop ig geen stel
l ing te n e m e n v o o r een o f ande re 
kand idaat v o o r het voorz i t te r 
s c h a p W e her inneren ons d e w i j 
z e w a a r o p C - F N o t h o m b z ich 
des t i j ds van d e z e taak hee f t ge
k w e t e n M a a r m e n m o e t er o o k 
geen Z o r r o van maken , d e man 

van de w r a a k t e g e n o v e r de h 
G r a m m e , de sch ipbreuke l ing W e 
zi jn er t r o u w e n s van ove r tu igd 
da t de h N o t h o m b derge l i j ke 
ve reenvoud ig i ng van d e hand 
z o u w i j zen 

LE SOIR 
D e k r i s ten -demokra ten k i j ken 
s t eeds meer de r icht ing van d e h 
N o t h o m b uit, mee r dan naar de h 
G r a m m e Hij hee f t wel l icht geho l 
p e n bij he t aan s c h e r v e n slaan 
van het porse le in , maar ve len in 
d e P S C d e n k e n dat hij o o k de eni
g e IS o m de s c h e r v e n bi jeen te 
ga ren en aaneen te l i jmen He t 
bl i j f t t en andere met bij b innen-
k a m e r s e ve rzuch t i ngen d e J o n g -
PSC'ers , de federa t ie van Na
men , d e P S C te Marche , verspre i 

d e n openl i jk het w a c h t w o o r d 
« Char les-Ferd inand voo rz i t t e r» 

M e n m o e t het d u r v e n zeggen , 
maar de eerste-min is ter is dezelf
d e met meer, d ie o p de t ippen van 
zi jn s c h o e n e n de arena be t rad en 
d ie scheen ekskuus te v ragen 
v o o r he t we ls lagen van al w a t hij 
o n d e r n a m Sindsd ien heef t hij 
mee r dan g e n o e g redenen opge
s tape ld o m v e r t r o u w e n te heb
b e n in zi jn ges te rn te Hoe zou hij 
nu met gene igd zi jn, o m steeds 
meer ze l feekerhe id aan d e dag te 
leggen, ongeach t zi jn aangebo ren 
nedenghe id Z i jn gezag neemt 
toe, terwi j l hij vanui t de hoog te 
van zi jn 137000 v o o r k e u r s t e m 
m e n neerk i j k t o p de ande re polit i
c i 
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Burenruzie rond huize Claes 
ZICHEM. - In het land van Roere het Flu
wijn, en op de beemden waar « De Witte » 
van Ernest Claes in zijn blote flikker stoeide 
staat er een v i l la ; een huis dat ergernis 
wekt Sinds 1972. Het is een woonhuis zoals 
we in onze straatgemeenten dertien in een 
dozijn teilen. Dat burgerlijk villaatje zou trou
wens tweelingbroertjes gekregen hebben, in
dien er in de Ernest Claesstraat tussen 
Zichem en Averbode een kultuurboerderijtje 
aan de tand des tijds niet zou weerstaan heb
ben. 
Het geboortehuis van Er'nest Claes werd 
inderdaad door de Leuvense leraar Jan Van 
Hemeiryck uit de handen van woningslopers 
en hoevetjes-amateurs gered... Deze Claes-
vriend smukte het armtierig hoevetje op, en 
bracht de roman- en familievrienden tot een 
nieuw leven. Ministers gewaardigden zich 
naar Zichem te tijgen om een en ander met 
hun plechtstatige woorden in te huldigen. 
Een schuur werd kunstgaleri j; een woonhuis 
werd museum. En, in de kultuurraad werd 
zowaar gesproken over de bescherming van 
het landgoed en van de «unieke Vlaamse 
landelijke omgeving ». 
Dat was begin f97Z Sommige heren van 
Zichem waren evenwel van oordeel dat de 
romantiek van De Witte zijn tijd had gehad, 
en dat voor de toekomst diende gebouyvd te 
worden. Buurman Huybrechts vroeg en be
kwam inderdaad een bouwvergunning voor 
drie villa's die het geboortehuis van Nest 
Claes zouden gezelschap houden... 

Het gemeentebestuur van Zi
chem was hoegenaamd met 
kwaad om de gratis-publiciteit 
die het dorp kreeg door de verfil
ming van «de heren van Zi
chem » Deze toenstische promo
tie werd in dank en gratis meege
nomen Maar toen men zich in 
Brussel ook ging bemoeien met 
het uitreiken van bouwvergunnin
gen op literaire gronden die dank \ 
ZIJ Nest Ciaes ^ereWwijde ver
maardheid kregen, toen haalde 
de dnjfveer van de dorpspolitek 
opnieuw de bovenhand Het is 
een verhaal van tnest urbanis-
tisch geweld De Claeshoeve 
voert vandaag nog steeds een 
eenzame, maar hardnekkige 
stnjd. zoals het de Claes-figuren 
past 

MORTELRIMPELS 
Wie van Zichem naar Averbode 
njdt, met een vitesse van de twin
tigste eeuw, moet goed uitkijken 
om het geboortehuis van Ernest 
Claes niet onachtzaam links te 
laten liggen Er wapperen enkele 
Vlaamse vlaggen, dat wel Maar 
voor het overige is het een sobe
re bedoening Op de werkdagen 
davert de buurt evenwel door 
vrachtwagens die de overjarige 
woonst geweld aandoen On
danks de goede zorgen van res
taurateur Van Hemeiryck kampt 
huize Claes tegen de mortelnm-
pels die door het moderne geda
ver ingehamerd worden 
Huize Ernest Claes is een vaste 
waarde in Vlaanderen gewor
den Het 18 zelfs een stukje 
beschermd patnmonium Maar, 
voor het ovenge konden keihar
de handel en nijverheid hun pro
fijt halen uit dit literair vlagge-
zwaaien 

Van heinde en ver komen tiendui
zenden mensen het geboorte
huis van de Vlaamse volksschnj-
ver met een bezoekje vereren 
Vong jaar werden 60 000 nieuws-
gienge neuzen geteld, van wie bij
na de helft (25000) Claes-fans 
uit het buitenland Zij hebben 
ook met z'n allen die prachtige 
architekturaal-banale woonst b^ 
wonderd die huize Claes onge
wild gezelschap houdt 
Momenteel is nog steeds een 
jundisch steekspel aan gang 
Er moest inderdaad gerechtelijk 
opgetreden worden om de omge
ving van het geboortehuis van 
Ernest Claes ongerept te hou
den 

Het jundisch bekvechten vindt 
zijn oorsprong in bouw- en verka-
velingsvergunningen die aanvan
kelijk door het gemeentebestuur 
werden toegestaan, door de be
stendige deputatie van Brabant 
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en door de stedebouwkommis-
sie werden vernietigd, en uitein
delijk toch werden goedgekeurd 
Maar dan kwam weer een de
kreet van de Nederlandse kul
tuurraad roet in de verkavelings-
honger strooien, waardoor uitein
delijk een juridische vittenj van 
jewelste ontstond 
De omstreden villa — die tot op 
vandaag nog niet bewoorxJ is — 
werd opgetrokken op een do
mein dat weliswaar pnvé-grond 
was, maar toch voor eenieder 
die het wou weten in Zichem uit
eindelijk bestemd was om voor 
de volgende generaties een ga
ve kultuurhistonsche getuigenis 
af te leggen 

Kultuur-histonsche beslomme-
nngen zijn niet de grootste be
kommernissen van de heren van 
Zichem Ook vandaag (nog) met 

SNODE PLANNEN 

Al goed en wel. Huize Ernest 
Claes houdt stand. De woonst 
ziet er alleszins veel beter uit 
dan toen de jongste zus van 
Nest Claes, Filomeen, het ouder
lijk huis bewoorKie Bij de ver
koop ervan dachten kandidaat-
kopers er trouwens aan om dat 
« krot» uit de akxjde hengsels te 
lichten en er een modem platte-
landsboerdenjtje van te maken 
Die snode plannen hebben geen 
doorgang gevonden Wat met 
wegneemt dat Huize Claes voor-
kjpig nog steeds op de wip Wijft 
staan tussen Zichem en Aver
bode, tussen verloedenng en ver
ademing zoals het jarenlang het 
geval was De drukte die de 
heren van Zichem momenteel 
nog steeds maken omtrent het 
behoud van het geboortehuis 
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DE MESTHOOP VAN ZICHEM 
Wie denkt dat museum-conservator Jan Van Hemeiryck vreedzame 
dagen beleeft in zijn hoevetje aan de Duipe, heeft het mis voor. 
Uit het l i jvige dossier dat door een beschermkomitee aan de pers 
werd voorgesteld, lichten we hier een getuigenis van Hugo Noé over 
de Zichemse pesterijen. 
Het is een verhaal over administratieve touwtrekkerijen, (doods-) 
bedreigingen, handtasteli jkheden en prikkeldraad... 

Jan Van Hemeiryck zag het als 
zijn plicht tegenover Ernest Claes 
en het Vlaamse volk zich in te 
spannen voor de bescherming 
van het geboortehuis en zijn om
geving. Dat deze inspanningen 
niet het verwachte en ideale resul
taat kregen, weten we intussen. 
Het voorstel voor klassering van 
het landschap en geboortehuis 
dat het Zichemse gemeentebe
stuur begin 1971 overmaakte aan 
de kommissie voor monumenten 
en landschappen was bepaaid 
hoopgevend. Op 1 maart deelde 
het gemeentebestuur dat voor
stel dan ook mee aan de betrok
ken eigenaars, waarbij hen ver
boden werd beplantingen te wijzi
gen, reklameborden aan te bren
gen, parkings aan te leggen, nieu
we bouwwerken tot stand te 
brengen of de bestaande uitwen
dig te wijzigen, behalve de nood
zakelijke onderhoudswerken. Er 
werd ook verlx id opgelegd het 
bestaande bodemreiiëf te wijzi
gen, of palen of masten op te rich
ten (geciteerd naar artikel 6 van 
de wet van 7 augustus 1931 op 
het behoud van monumenten en 
landschappen). De periode van 
zes maanden, tijdens welke de 
klassering van toepassing is, be
gint met de datum van beteke
ning aan de betrokkenen (art 12). 
Na die periode deed de h. Huy-
brechts zijn aanvraag voor de 
bouwvergunning, alhoewel de 
klassering, gaande was ; en toch 
werd dit verzoek ingewilligd. Het 
gemeentebestuur leverde bouw
vergunningen af voor drie villa's 

in de week van 1 op 7 november, 
na verkoop van de weide Boets 
aan Huybrechts. De kern van het 
konflikt is duidelijk hier te situe
ren ; ook de uitbreiding van de 
keramiekfabriek en het zware ver
voer op de weg naast het geboor
tehuis vormen een probleem. 
De gemeente Zichem stelde zich 
met het oog op het afleveren van 
de bouwvergunningen in verbin
ding met het Provinciaal Bestuur, 
vermits ze normaal de inwilliging 
van de vraag van Huybrechts 
met kan weigeren. Zowel de Pro
vincie als de Rijksdienst voor 
Monumenten en Landschappen 
konden geen advies geven; de 
provincie bleef ook in gebreke 
door de hernieuwde vraag van 
het gemeentebestuur niet te 
beantwoorden. 

K O M M I S S A R I S 

De bouwvergunning werd dus af
geleverd en zou later, na de klas
sering, weer op de proppen ko
men. De weg naast het geboorte
huis, die alle zwaar vervoer voor 
de fabriek moet slikken, is nog 
steeds een grote hinder voor Hui
ze Claes en de bezoekers, alhoe
wel er een andere uitweg voor
handen is. Deze weg staat volle
dig ten onrechte op het plan van 
de bouwaanvraag als gemeente
weg vermeld, daar het een erf-
dienstbare weg betreft. Dit blijft 
echter betwistbaar. 
Feit is evenwel dat de weg syste
matisch werd verhard en zelfs 
werd verbreed ten koste van de 
eigendom van Huize Claes. Begin 

van hun ereburger doet enigs
zins opportunistisch aan. 
Het heeft veel voeten in de lande
rijen van De Huipe gehad voor
aleer Nest Claes als inwoner van 
Zichem werd erkend. De onthul
ling van de gedenkplaat aan zijn 
geboortehuis, in 1955, was voor 
Nest een droeve én gelukzalige 
gebeurtenis. Het Zichems ge
meentebestuur kwam met sjer
pen en vlaggen, én met lieve 
woordjes. 
Maar, naderhand werd de boe-
renwoonst weer met dreigende 
stilte overladen. Niet dat de 
Claes-fans daar vies van waren; 
integendeel. Het werd nochtans 
spoedig al te duidelijk dat Zi
chem zijn helden eert — omdat 

«De fanfare van de Sint-Jans 
vnenden», afgebeeld in houtsne
den... 

van heinde en ver op ereburgers 
gekeken wordt —, maar dat die
zelfde kleinburgerlijke gemeente 
zijn verdienstelijke inwoners het 
leven hoegenaamd met gemak
kelijk maakt 

Huize Claes zwermt momenteel 
nog steeds rond in lijvige dos
siers van advokaten en rechters. 
Een bij ministerieel besluit geklas
seerd landschap werd tot nog 
toe uitgebreid bezocht door de 
vrederechter, de pojitiekommis-
saris, het bestuur van stede
bouw, en rechters van Leuven, 
Brussel... Momenteel ligt de defi
nitieve uitspraak in handen van 
het hof van beroep in Antwer
pen. . Het gaat er om gedaan te 
krijgen dat de onrechtmatig ge
bouwde villa (op geklasseerd na
tuurhistorisch waardevol gebied) 
tot op de grond zou afgebroken 
worden... Dergelijke destruktie-
ve neigingen zijn de Claes-fami-
lie volkomen vreemd. 
Maar het is de buurman zelf die 
daarom gevraagd heeft. Het hof 
van beroep in Antwerpen moet 
nu uitspraak doen in deze buren
ruzie. In welke zin die uitspraak 
de een of de andere ook moge 
in het gelijk stellen • het is tnest 
dat een geklasseerd landschap 
onvoldoende beschermd wordt 
tegen verkavelaars. 
Is er in dit land dan geen greintje 
respekt meer voor het kultureel 
er fgoed? Willen sommigen dan 
nog steeds niet inzien dat we 
ons leefmilieu blijvend vernie
tigen als we elk groen hoekje in 
den lande volbouwen... 
De burenruzie van Zichem ge
tuigt van deze bekrompen dorps-
mentaliteit die blijkbaar de 
Vlaamse einders nog steeds 
overschaduwt (HDS) ^ 

'72 werden de grachten naast het 
huis gedempt door Huybrechts, 
zodat Huize Claes over geen 
enkele huisafwatering meer be
schikte, alhoewel deze grachten 
als gemeen beschouwd werden 
daar de afpaling van de grond bin
nen de gracht lag. De grens werd 
verlegd buiten deze gracht zodat 
men hier kan spreken van eigen
domsdiefstal en van eigendoms
beschadiging I 

Een even onverkwikkelijke zaak 
was het parkeerverbod rond Hui
ze Claes: verschillende verkeers
tekens, die elkaar tegenspraken, 
legden enerzijds volledig parkeer
verbod op. Anderzijds lieten ze 
beurtelings parkeren toe. De be
zoekers werden doorlopend op 
de bon geslingerd. Aan deze toe
stand werd door Openbare Wer
ken verholpen, waarna later de 
parkeerstrook tot stand kwam. 
In verband met deze zaak nodig
de de politiekommissaris van Zi
chem Jan Van Hemeiryck uit 
«ten einde er gehoord te worden 
over feiten waarvan U ter plaatse 
zal kennis gegeven worden». Tij
dens dit gesprek werd hij ge
dwongen, na een woordenwisse
ling, een Pro Justitia te onderteke
nen, waar Jan mets van afwist 
Zijn weigering resulteerde in 
handtastelijkheden, vanwege 
voornoemde politiekommissaris, 
later stelde de dokter kneuzingen 
vast. 

Dank zij de inspanningen van 
kamerlid Willy Kuijpers werd de 
«bescherming» een feit De mank-
lopende overheidszorg en de on
doeltreffendheid van de admini
stratie hadden de zaak stil laten 
verlopen. Slechts na langdurig 
aandringen kwam het K.B. tot 
stand. De kabinetsraad van 14 
april hechtte zijn goedkeuring aan 
een K.B. dat op 18 mei 1972 in het 
Staatsblad verscheen. 

Op 6 juni wordt de nabijgelegen 
weide ondergestort en gelijk ge
maakt Daarna begon men te bou
wen. De werken werden stopge
zet. Op 19 juni brengen minister 
Van Mechelen en gouverneur De 
Néeff samen met vooraanstaan
den en het gemeentebestuur een 
bezoek aan het geboortehuis. Op 
10 oktober 1972 worden de wer
ken opnieuw aangevat; geen en
kele bevoegde instantie reageert. 
Alhoewel men pas in juni begon 
met de bouw van de betwiste 
woning, verklaarde de Zichemse 
politiekommissaris dat de bouw 
ervan begon op 19 april 1972... 
Op 16 maart 1976 verklaart de 
burgemeester hetzelfde. Bij het 
bezoek van minister Van Meche
len werden echter slechts de 
kruipkelders afgedekt, één meter 
boven de grond. 

Over de verdere lijdensweg van 
Jan Van Hemeiryck en Huize 
Ernest Claes valt er nog heel wat 

te vertellen. Ondanks de herhaal
delijke stopzetting van de wer
ken, zonder gevolg, bouwt men 
toch periodiek verder, en blijft 
men het landschap verhogen. In 
het voorjaar van 1973 was de 
woning reeds onder dak. Aan het 
einde van 1973 werden er deuren 
en ramen ingeplaatst en werd 
ook de bevloering voltooid; dit 
met korte en minder korte tussen
pozen. Op dit ogenblik is aldus — 
en dit reeds gedurende geruime 
tijd — de woning van Huybrechts 
bewoonbaar. 
Begin februari /975 wordt dan de 
erfdienstbare weg naast Huize 
Claes bestrooid met afval van de 
pottenbakkerij en met grijze be-
tonkiezel Dit is andermaal in 
strijd met het koninklijk besluit 
het schaadt het landschap en 
werd daarenboven zonder welke 
toestemming van wie dan ook 
aan de stukken van Huize Ernest 
Claes aangebracht; zonder meer. 
Dan stapelen de feiten zich snel 
o p : in juli 1975 wordt Jan Van 
Hemeiryck door de heer Huy
brechts in het bijzijn van een 
meestergast bedreigd, onder 
meer omdat de bezoekers hun 
wagens moeten verplaatsen. 
Doodsbedreigingen worden 
geuit alsof het niets is, ook aan 
het adres van de toen vijfjarige 
Lieven. 

Huize Claes, met ernaast de omstreden villa 

POTJE ROEREN 

De grond waar de bewuste villa 
op staat wordt afgesloten met 
prikkeldraad, om bezoekers te be
letten er gebruik van te maken. 
Op 30 oktober wordt weer een 
schending van het geklasseerde 
landschap vastgesteld. Wegen-
werken worden uitgevoerd aan 
de beruchte w e g ; door de dem
ping van de grachten sterven 
bomen door wateroverlast De 
weg wordt tot op de dag van 
heden nog steeds gebruikt voor 
het zware vervoer. Men kan 
reeds scheuren vaststellen in de 
muren van het geboortehuis. 

De rust wordt steeds maar ver
stoord, nog vele andere feiten 
kunnen worden aangehaald om 
de ernst van de situatie aan te 
tonen. De pesterijen hebben zich 
in de afgelopen elf jaar opgesta
peld tot een mesthoop, en wel 
een van uitzonderlijke omvang. 

Die mesthoop heeft duidelijk de 
bedoeling te breken met de «Er-
nest Claeskultus »; eigenbelang 
en haat vormen de grond van 
deze kwestie. De koppigheid en 
het gebrek aan verantwoordelijk
heid liggen duidelijk aan de basis 
van deze wildgroei van situaties. 
Hoe meer men in zon potje gaat 
roeren, hoe meer het gaat stin
ken ; daarvan kan Jan Van Hemei
ryck getuigen. 

De aangehaalde feiten geven ech
ter een duidelijk beeld van wat er 
allemaal mogelijk is met een ge
klasseerd landschap. Zij vormen 
een feitendossier dat met de be
doeling heeft in de eerste plaats 
wie dan ook aan te klagen of af 
te breken; in eerste instantie wil- •* 
len we hier gebeurtenissen duide
lijk stellen, die men spijtig en 
beklagenswaardig moet vinden. 
Een vreedzame oplossing zou te 
vinden zijn bij een juiste en op
rechte uitspraak van de recht
bank. Deze oplossing zou de 
basis kunnen vormen van een 
«vergeten en vergeven», waar 
de ganse gemeenschap, en met 
in het minst die van Zichem, 
alleen maar de vruchten zou kun
nen van plukken. 
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De Cogels Osylei 

In deze rubriek zijn we nooit fanatiek exclusief geweest Wat gezien 
mag worden, kan voor ons best een expositie zijn Een straat, een 
buurt desnoods Wat overigens voor de zomerse uitstapmaanden 
met eens 'n gek idee is De wijk heet Zurenborg, de straat Cogels 
Osylei samen een fraai en vreemdsoortig, zeldzaam gekonser-
veerd unicum in de geschiedenis van de recentere architektuur De 
Cogels Osylei (met 'n vijftal aanpalende straten) past geheel in de 
sfeer van op het verleden geënte luister en sinjeurse praalzucht die 
voor 'n goed deel de Antwerpse mentaliteit kenmerkt Deze mentali
teit weerspiegelt zich hier in een eklektische, romantische, exuberan
te architektuur waarin Antwerpen rond de eeuwwende zijn herboren 
glorie uitbundig beleefde (ook elders, maar nooit in zo'n uitgestrekt 
en gaaf gebleven kunsthistorische geheel) 

Het ontstaan van Zurenborg 
wordt gekenmerkt door het 
samenvallen van 3 feiten Aller
eerst de herwonnen maritieme en 
merkantiele bloei van de stad die 
met een pronkerige bestedings-
honger gepaard ging Dan een 
herlevend nationaal gevoel met 
een kwasi-dweepzieke geneigd
heid naar alle ismen en pseudo-is-
me uit het verleden Ten slotte 
was er de architektuur zelf waar
van het klassicisme tot bizarre 

patronen en retro-vormen ont
aard was maar gelijktijdig de 
opgang van de speelse organi
sche en evenmin van behaag
zucht gespeende Art Nouveau 
beleefde in Zurenborg zouden 
deze strekkingen en verzuch
tingen een fascinerende osmose 
beleven waaruit deze uitzonderlij
ke brok bouwkunst met al zijn 
vreemdsoortige ongerijmdheden 
toch tot een opmerkelijke harmo
nische eenheid groeide 
De naam Zurenborg gaat terug 
naar een 16e eeuwse Hof van 
Plaisantie die «Suerenburgh» 
heette en in de vonge eeuw 
gesloopt werd (slechts een aantal 
grote bomen in de tuinen hennne-
ren nog aan dit verleden) De wijk 
zelf werd voornamelijk in het laat
ste decennium van de vonge 
eeuw gebouwd En toen reeds 
wekten de monumentaliteit de 
visuele wellust en de plastische 
poëzie van deze bouwkunst de 
bewondering van de Antwerpse 
wandelaars die s zondags in gro
te aantallen flaneerden in wat in 
de volksmond «de Meir van Zu
renborg» heette Dat de wijk tot 
op heden zo gaaf behouden 
bleef dankt ze wellicht aan haar 
wat geïsoleerde ligging (tussen 2 
spoorwegen en de ring) waar 
door ze aan de aandacht van de 
bouwspekulanten ontsnapte 

Toch werd rond 1970 haar voort
bestaan erg bedreigd Sommige 
huizen waren onbewoond ande
re in verval en bepaalde instan
ties opteerden voor een totale 
afbraak en vervanging door hoog
bouw En krachtig georganizeerd 
protest voorkwam dit en zorgde 
voor een hernieuwde belangstel
ling Er wordt druk geherwaar
deerd en gerestaureerd zodat de 
buurt nu weer een bloeiende 
demografische kern is waarin 
voorzeker sentimenten van heim-

Rubens 
en 

Rockox 

We zitten volop m de Rubensherdenking, die soms de vorm aan
neemt van een Rubensrage Dat laat zich met alleen gelden op 
gastronomisch gebied of in de verkoop van rariteiten en souveni rs , 
ook publicistisch laat het «sindroom van Rubens» zich gelden 
Menig historikus of publicist acht zich geroepen, Rubens te 
belichten via zijn t i jd, zijn vrouwen, zijn familie en vrienden, zijn diplo
matieke missies, zijn sociale status en noem maar op 

Als we het kaf van het koren 
scheiden dan is de studie over de 
relatie tussen de schilder Rubens 
en Antwerpse burgemeester Ni-
kolaas Rockox en de heer Frans 
Baudoin een welkome aanwinst 
in de reeks recente publikaties 
over het Antwerpse fenomeen 
Rubens 
Deze brochure werd geschreven 
op verzoek van de Kredietbank 
De publikatie ervan viel net sa

men met de ingebruikneming van 
de in opdracht van dezelfde bank
instelling doorgevoerde restaura
tie van de prachtige patricierswo-
ning waarin burgemeester Ro
ckox en zijn familie jarenlang heb
ben gewoond Men is trouwens 
bezig met de restauratie van het 
aanpalende zgn Snyders-huis 
eens de woning van de zeer 
gewaardeerde dierenschilder van 
die naam en dat een geheel met 

het Rockox-huis zal uitmaken (Er 
komt een kultureel ontmoetings
centrum) 

Nu de restauratie beëindigd is 
pakt de KB m het Rockox-huis 
(Keizersstraat 10 te Antwerpen) 
uit met een tentoonstelling gewijd 
aan de jarenlange vnendschap 
tussen Rubens en Rockox (die 
zestien jaar ouder was dan PPR 
doch de schilder nog een half 
jaar zou overleven) 

In vijf hoofdstukken werd ge
streefd naar een «portret» van 
Rockox en naar een ontleding 
van hun betrekkingen die van 

beschermheer-beschermeling 
evolueerde naar hechte vriend
schap niet alleen steunend op 
een zelfde sociaal milieu maar 
ook op gemeenschappelijke be
langstelling voor de klassieke 
Oudheid Deze belangstelling 
was zo groot dat beiden hun dia
logen en overwegingen te boek 
stelden en uitgaven Dat is een 
weinig gekend aspekt van deze 
vriendschap een leemte die de 
auteur van deze studie thans 
heeft gevuld Hij belicht ook de 
samenwerking tussen de twee 
mannen o m bij de voorbereiding 
en uitwerking van het programma 
van de blijde intrede van de kardi
naal-infant Ferdinand waarbij ook 
Gaspa Gevartius betrokken was 
Het gedenkboek daarover (de 
Pompa Introïtus Ferdinand) ge
tuigt van het indrukwekkend ge
heel dat onder hun leiding tot 
stand kwam De studie is verlucht 
met prachtige kleurenreproduk-
ties van enkele werken van Ru
bens buiten tekst en enkele 
zwart-wit reprodukties 
De tentoonstelling in het Rockox-
huis gaat op 8 juli open en sluit op 
18 september ze is dagelijks toe
gankelijk van 10 tot 17 uur uitge
nomen s maandags De studie 
van konservator Baudoin kan in 
alle KB-kantoren bekomen wor
den 

wee voortleven, maar ook onver
gankelijk geinkarneerde waarden 
van schoonheid leefpoezie sfeer 
fantazie en luxe 

S T I J L V E R M E N G I N G 

De Cogels Osylei en haar sateliet-
straten stylistische benaderen is 
nagenoeg onmogelijk te veel-om
vattend te verwarrend ook al 
omdat een echt historische en 
architekturale duiding zeer ris
kant IS De uniekheid van het 
geheel ligt buiten elk objektief nor
menbesef maar een «zuivere 
stijl» IS er (enkele Art Nouveau 
voorbeelden uitgezonderd) met 
aanwijsbaar Maar er is zoveel 
meer gedurfd en virtuoos ver
werkt tot een charmerend en 
archaïsch doorspookte vormen
taal van onweerstaanbare 
schoonheid Vlaamse renaissan
ce en barok middeleeuwse erfe
nissen Italiaanse invloeden oriën
taalse arabesken folkloristische 
motieven en bij dat alles ludieke 
stijlvananten speelse vormoefe-
ningen ernst en ambitie Kortom, 
een onafgebroken lust voor het 
oog grootse bouwkundige pre
sences maar ook ontroerende de
tails als torentjes erkers, beelden, 
zuilen arcades trapgevels, moza
ïeken beschilderingen enz Ty
pisch en erg dichterlijk overko
mend zijn de namen die de mees
te huizen dragen veelal referend 
naar het Vlaamse verleden de 
natuur de getijden de oudheid of 
de folklore In Zurenborg vindt 
men njhuizen halfopen bebou
wing of vnjstaande palazzos 
maar hoe ook de wijk is een 
groots adembenemend geheel 
van een onwezenlijke maar on
schatbare waarde Zurenborg 
leert dat de leefkwaliteit meer is 
dan gestroomlijnd komfort geest
dodende eenvormigheid en op 
spekulantenwinst berekende ren
dementsbouw In deze tijd waann 
het Antwerpse (en daar met al
leen) centrum schaamteloos en 
grondig verminkt wordt (ga maar 
eens kijken tussen het Stadhuis 
en het Vleeshuis) is de Cogels 
Osylei een zeldzame verkwikken
de en verheugende herontdek
king van een aantal voor goed 
verloren gewaande woonkwalitei
ten 

^ 

Het geheim 

van Atlantis 
Het legendarische verzonken kon
tinent Atlantis houdt reeds 
eeuwen de mens in spanning Er 
verschenen reeds enorm veel 
boeken over dit mysterie Charles 
Berlitz (auteur van De Bermuda-
Driehoek) waagde zich op zijn 
beurt aan een werk over dit 
onderwerp 
Reeds Plato schreef erover in 
Twee Dialogen en beschouwde 
Atlantis als een werkelijkheid een 
door een natuurramp verzwolgen 
rijk waarvan de jongste tientallen 
jaren ruines van oude stadwijken 
werden ontdekt Er zijn ook de 
gemeenschappelijke hennne-
ringen bij vele volkeren over de 
verdwenenAtlantis-beschaving 
Charles Berlitz schreef een onder
houdend en goed geïllustreerd 
boek over de legende en de 
reeds gedeeltelijk terug gevon
den Atlantische werkelijkheid 

Uitgeveri j J H Gottmer, Haarlem 
- pnjs 287 fr - 176 biz geïllus
treerd met foto's Vertaling uit 
het Engels door Corinne van 
Moorselaer 
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Uit doorgaans 

betrouwbare 

bron 
Dat is de titel van een van de 
jongste thrillers van de Zweedse 
joernalist-schrijver Olie Hög-
strand, die met zijn eersteling al 
dadelijk de prijs voor de beste 
Zweedse thriller (1971) in de 
wacht sleepte. 
Olie Högstrand schrijft tamelijk af
standelijk, « ondergekoeld » zoals 
dat heet. Hij verstaat ook de 
kunst twee, drie handelingen te 
mixen, wat wel een beetje 
vreemd aandoet en in het begin 
verwarrend werk t Maar het went 
wel, ook in deze thriller, waarin de 
flegmatieke veiligheidsagent Jan 
Olsson, reeds centrale figuur in 

vorige Högstrand-thrillers, ander
maal van de partij is. Het op te los
sen raadsel is deze keer de 
moord op een minister van Justi
tie. 
Een thriller, vlot geschreven met 
een knap in mekaar gestoken 
p lo t : een boek om mee te ne
men op vakantie. 
Uitgave Elsevier, Amsterdam/ 
Brussel. 

Getuigenis 
Getuigenis Nr. 1 (februari-maart 
77) gaat de 22e jaargang in met 
een hulde aan de 70-jarige dich
ter Jan Vercammen, door Lisette 
De Backer. Zij schreef ook het 
«In memoriam Mevrouw Thiery 
(1885-1976)», lichtte het debuut 
toe van dichteres Maria Sesselle 
en verzorgde tevens de boeken
en tijdschriftenrubriek. 

Y. Van Zeeland heeft het over de 
Antwerpse kunstschilder Stan 
Jennes. Erna Metdepenninghen 
wijdt een beschouwing aan Bay-
reuth, het rustige stadje in Noord-
Beieren, waar reeds sinds 100 
jaar de Bayreuther Festspieie 
plaatsvinden; Bert Leyns knoopt 
aan bij de laatste Festspieie. Drie 
medewerkers uit Nederland stuur
den gedichten in. Evenzo deden 
vijf «van onze dichters». 
Het nummer telt 55 pagina's en is 
met verscheidene foto's geïllus
treerd. 

Jan Van Bossuyt 

Getuigenis. Twee maandelijks alge
meen kultureel tijdschrift Uitgave van 
de V.Z.W Open Kring. Beheer en 
redaktie: Blekerijstraat 43, 9000 Gent 
- Tel. 091/23.44.26. Leesgeki: 200 F. 
Nederland 14 ft. Andere landen 250 F. 
Losse nummers: 50 F. Girorekenin
gen : Kredietbank. Gent, 440^595671-
66 en ASLK-Gent 001-0154547-05 tel
kens van Open Kring, Gent. 

Een boek over Maurice Béjart 

Rob De Nijs: draai hem grijs! 
Een man met jarenlange ervaring 
in het vak, en naast Shaffy een 
van de allerbeste vokalisten van 
het Nederlandstalig chanson. Zo
wat tien jaar geleden aktief bij de 
Nederlandse groep The Lords, en 
dan vinden we hem terug tijdens 
een circustoernee. Onderwijl ver
siert hij de ene na de andere top
tien-hit. Met het «Afscheid» van 
Boudewijn' de Groot wordt hij 
zowat herontdekt en is hij de 
belangrijkste uitvoerder van de ar
tistieke samenwerking van Bou
dewijn, die meteen ook producer 
word t en onder meer tekstschrij
ver Lennaert Nijgh. Intussen nog 
met Sieto Hoving en het Tinge! 
Tangel Kabaret en de kinderserie 
«... de weg naar Hamein ». 
Het lijkt of Rob de Nijs nu defini
tief de chansontoer wil opgaan 
zoals bij ons de elektrische klein
kunst van Verminnen, Kris de 
Bruyne en De Craene reeds voor
deden. Op deze nieuwste elpee 
«Tussen zomer en winter» (Phi
lips stereo 6413-101) bereikt hij 
op elk vlak een vrij hoog peil door 
zowel de keuze van nummers als 
de uitvoering in produktie van 
Wil! Hoebee die er telkens weer 
de juiste begeleidingen aan paste. 
De romantische verwoording 
komt door het gevoelige én stijl
voile stemgeluid van Rob de Nijs 
volledig tot zijn recht zelfs in de 
vrij moeilijk te evenaren liedjes 
zoals « Lome dag », een fijne verta
ling van Lou Reeds Perfect Day, 
en zelfs J. Brels «Lied van de 
oudere minnaars » door Ernst van 
Altena in onze taal omgezet Na
tuurlijk is de sfeer van de liedjes 
helemaal anders geworden, en 
deze aanpak is veel meer waard 
aan klakkeloos naapen van per
soonlijkheden zoals Brei en Reed, 
wat meestal dan ook faliekant uit
valt Het reeds veelgedraaide «Ik 

laat je vrij» van Claude Schön-
berg mag er eveneens zijn, en 
zelfs het nCi wel overtjekende 
juweeltje dat ook op Boudewijns 
« Fietser» prijkt «Ik zal je iets ver
tellen » kreeg in subtiel aangepast 
muzikaal kleedje Rob de Nijs' 
eigen cachet mee. Rondom voor
noemde liedjes, die vooral de 
herfst en meteen rust en stil geluk 
bezingen hangt de lijst van de 
omgevende seizoenen, ingeleid 
door het uit het Duits vertaalde 
« Het werd zomer», dat even wat 
stroperig aandoet maar na even 
wennen goed meevalt Belangrijk 
voor deze plaat is de medewer

king van onze Gentenaar Walter 
Ertvelt die voor het volgende « De 
Efteling» een sfeervolle tekst 
recht uit sprookjesland naar Dis
ney aanpaste, en ook in stijl 
samen met Rob het pittige «De 
meermin» en «Seizoenen» die 
beide een stevige en overtuigen
de muzikale omlijsting meekre
gen, schreef. Maar romantiek 
blijft veelal niet duren, en «in de 
winter» bezingt hij nog even de 
eenzaamheid, het terugblikken 
naar jeugd en fijne voorbije mo
menten, en rondt hij deze zeer 
sterke langspeler op voortreffelij
ke wijze af. Sergius. 

Zopas verscheen bij het Mercatorfonds te Antwerpen een fascinerend 
fotoboek dat Alain Béjart wijdde aan de werken en de groep van zijn 
befaamde broer (Marseille 1927) die als koreograaf vooral in België 
werk t De inleiding is geschreven door Leopold Sédar Senghor die 
vooral de universaliteit van de dans behandelt Andere teksten gaan 
over het lichaam als expressiemiddel, de dans en de liefde en de feitelij
ke en geestelijke biografie van de kunstenaar. De 200 foto's zijn van 
een uitstekende kwaliteit en behandelen nagenoeg alle bekende ballet
ten van de meester (Alain volgt zijn broer op de voet en is daaren
boven gehuwd met een danseres uit de groep). Door een prestigieuse 
heliodruk krijgen de beelden een verrassende diepte die de ruimtelijk
heid van de dans goed tot haar recht doet komen. Het boek meet 30 bij 
25 centimeter, telt 288 bladzijden (208 biz.) en kost 1.450 frank. De 
geschreven bijdragen en tekstillustraties zijn wat te uiteenlopend en te 
gespreid wat het boek als geheel niet ten goede komt Voor het ove 
rige is dit boek een lust voor het oog dat niet alleen balletomanen, maar 
alle minnaars van de schoonheid beslist zal aanspreken. De foto hierbij 
siert het omslag en toont sterdanser Jorge Donn in Mis voor orae Tijd, 
een ballet dat in 1967 te Avignon in première ging. (N) 

Gids voor kosmisch bewustzijn 
In de « Futura-reeks verscheen Het Boek der Openbaring, een gids 
voor kosmisch bewustzijn, geschreven door Noud van den Eeren-
beemt Dit boek wil naar inhoud en vonn een werkelijk handboek 
zijn, dat de lezer tot zelfwerkzaamheid en zelfbewustwording brengt 
Het heeft wel met de Gods-idee, maar niets met godsdienst te 
maken. 

Wie van ons heeft zich nooit afgevraagd : Wie ben ik 7 Vanwaar kom 
ik ? Waar ga ik naartoe ? Wat is de zin van dit bestaan ? Zovele vra
gen die dergelijke afmetingen aannemen , dat mensen volledig ont
redderd kunnen geraken, indien zij er geen raad mee weten. 
Noud van den Eerenbeemt tracht een eerlijk antwoord te geven. 
Daarvoor gebruikt hij een heldere klare taal, verstaanbaar voor iede
reen. De diepe zin van de menselijke evolutie, maar ook het wezen 
van mineralen, planten en dieren en dat van mensenrassen die de 
aarde bevolken, wordt aan de lezer op biezonder boeiende wijze bij
gebracht Geen enkel uitzicht van het bestaan blijft onbesproken. 
Het wordt allemaal van binnen-uit bekeken, zonder verheven vaaghe
den die niemand wijzer maken. De schrijver maakt gebruik van duide
lijke, eenvoudige en voor iedereen gemakkelijk herkenbare feiten en 
waarheden. Het boek besteedt aandacht aan tijdsverschijnselen 
zoals de krant de televisie en ook de verslaving aan deze dingen.het 
duidt ook oorzaken aan en wijst een weg naar totale bevrijding. De 
angst speelt een grote rol in het leven van de mens. De auteur is 
overtuigd de wortels van de angst gevonden te hebben en maakt de 
lezer duidelijk, hoe hij zich van alle angst bevrijden kan. 

Noud van den Eerenbeemt zegt 
van de mens, dat hem als kind 
een wereldb)eeld aangepraat 
vi^ordt Het krijgt te horen dat het 
voorwerp waarin het slaapt 
«een bed» is, dat het gebruik 
maakt van een kam en een 
lepel Zo ontstaat langzaam een 
stoffelijke buitenwereld, waarin 
elk ding zijn naam heeft Tegelij
kertijd neemt een geestelijke bin
nenwereld gestalte aan. 'Ook 

, hier vindt een k)ewustwording 
plaóts, doordat alles een naam 
knjgt en door de omgeving — 
die zich met de vorming van de 
kindergeest bezighoudt — wel
willend of afwijzend wordt beje
gend. Zo verneemt het kind wat 
past en wat niet past, zodat ook 
op dit punt een aangepraat we
reldbeeld ontstaat Zo ont-wik-
kelt de geest van het kind zich. 
Helaas betekent dit veelal het 

tegenovergestelde en wordt de 
geest tijdens dit proces alleen 
maar in-gevi/ikkeld in ideeén, op
vattingen en waardebepalingen, 
die van buitenaf worden aange
praat Ook de school laat zich 
daart>ij niet overtuigd: de alge
mene ontwikkeling l>lijkt een al
gemene inwikkeling te zijn. 
Na verioop van tijd is het kirxJ 
vo/wasser), hetgeen wil zeggen: 
verstard in een gedachtenwe-
reld, opget}Ouwd uit meestal 
klakkeloos aangenomen en over
genomen ideeën. 
Daar staat hij dan, onze tijdge
noot schrijft Noud van den Ee-
rentjeemt Bewust is hij, wie zal 
het ontkennen ? Maar hij weet 
op geen stukken an wie of wat 
bewust is en evenmin hoe dat 
zo kwam en waar vandaan. Hij 
weet van toeten noch blazen 
De auteur ziet de aarde als een 

proeftuin, waarin de meest bui
tenissige gewassen groeien. Alle 
mensen zijn mensen, maar geen 
twee mensen zijn hetzelfde. Ze 
hebben allen gelijk, maar er zijn 
er geen twee gelijk, leder van 
ons is een bepaling in ruimte en 
tijd van één, niet aan. ruimte en 

tijd gebonden kosmisch zijn, 
maar in elk van zijn t)epalingen 
wordt die « Ene » zich van ande
re mogelijkheden bewust en de 
som van alle mogelijkheden is 
de ziel. leder mens is een heel 
eigen heelal-, vol oneindige moge
lijkheden. 

De auteur loopt met ons eigen 
blanke ras niet hoog op. Hij 
meent dat het bewust zijn, worte
lend in het denken, tot aanschijn 
komt in het blanke ras. Het den
ken is hier tot godheid verflo
ven en op een troon gezet en al 
wat men ervaart wordt berede
neerd. Dit t)egint dl op de scho
len, waar het denken alle aan
dacht krijgt geoefend en ge
kneed wordt terwijl het gevoel 
in de verdrukking raakt De eni
ge goede school voor het merv 
senkind is het leven zelf, meent 
de auteur. Elke arxlere Is een 
kunstgreep, die hiet in de scha
duw van het origineel kan staan. 
Het woord school is via het 
Latijnse schola afkomstig van 
het Griekse scholé dat vrije tijd 
betekent Een volslagen onzinni
ge benaming voor een jammer
lijk, even onzinnig vertoon. Op 
school leert het kind de kkik en 
zich haasten om «op tijd» te 
komen. Later kan hij zid^^ niet 
meer uit de greep van de tijd 
bevrijden. De school wekt de 
kompetitiegeest verziekt het ge
zond verstand en doodt de ver
beelding. 

Heel het bestel van de samenle
ving der blanken is ontsproten 
aan het denken, vervolgt de 
auteur. Bedenksels van vele 
eeuwen zijn uitgegroeid tot één 

ontzaglijk, immens, alles over
woekerend «hersenspinsel», de 
zogenaamde maatschappij en 
haar waarde en regels. 
Stinkende miljoenensteden be
dekken als stenen korsten de 
levende planeet De mensen die 
er wonen zijn verwilderd en van 
de natuur vervreemd. De kunst
vorm, waarmee zij zich om
ringen, weerspiegelt de aard 
van hun eigen levensvorm. Hun 
bestaan is zielkxjs, bloedeloos, 
levenkxss en koud als chroom. 

• Giftige lucht hangt in met auto's 
gevulde straten. Is het verwon-
deriijk dat stedebouwkundigen 
onthutst ontdekken, aldus Noud 
van den Eerentieemt dat het uit
groeien van de stad in nieuw-
bouwkemen hetzelfde fjatroon 
vertoont als het uitzaaien van 
een kankergezwel'' 
Zogenaamde tieschavingen zijn 
stoffelijk aanslibsel dat in de 
loop der tijden ontstaat en waar
van het eeuwige zijn zich nu en 
dan op natuuriijke wijze ontdoet 
Beschavingen gaan daarbij aan 
hun eigen beschaving ten onder. 
Zoals wij om ons heen kunnen 
waarnemen. Zo knjgen kosmi
sche getijden vorm in eeuwige 
wisselwerking van geest en stof 
— ingaan en uitgaan zonder 
eirxl. Eb en vloed, laag tij en 
hoog tij... 

De auteur besluit zijn boek met 
de vaststelling, dat ondanks al
les de mens niet bang hoeft te 
zijn. Een mens heeft niets te vre
zen, zolang hij zichzelf kent 
zolang hij ZKhzelf «. 
Tot ksewustwording en zelfken
nis is dit boek alleszins een 
merkwaardige bijdrage. 

Hilda Uytterhoeven 

HET BOEK DER OPENBARING. 
Noud van den Eerenbeemt Uit
geverij 'De Nederiandse Boek
handel' Antwerpen/Amster
dam. 112 bIz. Futura-reeks 
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Tl^-PROGR/IMfYlKS 

30 JUNI 

BRT 1 

1630 Ronde van Franknjk 
1855 Beertje Colargol (O 
1910 Zeven kleine Australiërs CD 
1937 Kijk uit 
1945 Nieuv\/s 
2015 De gouden Zeezwaluw van 

Knokke 1977 Knock Three 
Times Vanavond de bijdra
ge van de Finse televisie 

2040 Panorama 
21 10 Premiere 
21 50 Standpunten 
2215 Nieuws 

BRT 2 

1545 Ronde van Franknjk 
1855 Beertje Colargol (fJ 
1910 Zeven kleine Australiërs CD 
1937 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog Doku-

mentaire 
21 05 De geboorte van een ten

toonstelling Reportage 
over een Rubenstentoon
stelling 

21 50 Wimbledon Samenvatten
de reportage 

2250 Zomeragenda 

NED. 1 

1400 The Les Humphnes Sin
gers Muzikaal programma 

1440 De ongelukshond Hongaar
se film 

1510 KRO's wereldcirkus 
1600 De WaltonsCf) 
1855 Nieuws 
1904 De kinderkrant 
19 30 Het kleine huis op de Praine 

( f ) 
20 20 Truth in Holland Reportage 
2050 Een Himalaya reis Doku-

mentaire 
21 35 Nieuws 
21 50 Het wonfier dat doorgaat 

Dokumentaire 
2250 Nieuws 

NED. 2 

18 45 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Tom en Jerry CD 
1920 Peppien Kokki CD 
1935 Cijfers en Letters Spelpro-

gramma 
2000 Nieuws 
2025 Comedy Hours Angelsaksi

sche humor 
2125 All you need Popgeschie

denis 
2205 Brandpunt 
2245 Napraten op donderdag 
2315 Den Haag vandaag 
2330 Nieuws 

1 JULI 

BRT 

15CK) Sportprogramma 
Internationaal tornooi te 
Wimbledon 
Ronde van Franknjk 

1855 Gedeon Cf) 

1900 Gestrand Cf) 
1925 Zomeragenda 
1945 Nieuws 
2015 De gouden Zeezwaluw van 

Knokke 1977 Vanavond de 
bijdrage van de Westduitse 
televisie 

2040 RiD Bravo Amenkaanse 
western Cl 959) Kwo Ook 
voor rijpere jeugd 

2255 Nieuws 
2305 Wimbledon Samenvatten

de reportage 

NED. 1 

1845 De fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1904 Happy Days CfJ 

1930 Holmes en Yoyo CfJ 
19 55 De grote Diamantroof Ame

nkaanse tv-film 
21 05 Mash CfJ 
21 50 Nadia, from Rumania with 

Love Een sportportret 
2230 Blue Knight Cf J 
23 20" Nieuws 

NED. 2 
1700 Wimbledon 
1830 Ronde van Frankrijk 
1855 Nieuws 
1904 Calimero CfJ 
1917 Als er een schaap over de 

dam IS De kampioen
schappen herdershonden 

19 43 Vaarbewijs - nodig of over
b o d i g ' 

2000 Nieuws 
2025 Wordt u al g e h o l p e n ' 
2055 Aktua TV 
21 35 Charlie's Angels Cf) 
22 50 Anavour in Holland 

2 JULI 

BRT 

1500 Sportprogramma met Wfm-
bledon en Ronde van 
Frankrijk 

1845 Gedeon CfJ 
1850 Speciaal voor de jeugd CfJ 
1945 Nieuws 
2015 Dokumentaire De koning 

van de zeevogels 
2040 De Gouden Zeezwaluw 

van Knokke 1977 De bijdra
ge van de Zwitserse televi
sie 

21 05 Terloops 
21 50 Bert D'Angelo CfJ 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1530 Nieuws 
1532 Kijkdoos 
1550 De beste Karlsson van de 

wereld CfJ 
1615 De reizen van Kim CfJ 
1640 Professor Vreemdeling Cf) 
1845 De Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 De Flintstones Cf) 
19 30 De Wondere Wereld onder 

water Natuurfilm met Dick 
Klees 

1950 Ellery Queen CfJ 
2040 Wiener Melange Melo

dieën van Johan Strauss, 
Franz Lehar, Franz von 
Suppe, Emmench Kalman 
en f^obert Stolz 

21 35 Nieuws 
21 50 Shane Amenkaanse wes

tern CI 953) 
2345 Nieuws 

NED. 2 

1500 Wimbledon 
1830 Ronde van Frankrijk 
1904 Black Beauty Cf) 
19 30 Zo vader, zo zoon 
2000 Nieuws 
2025 Hoe groen was mijn dal Cf) 
21 20 Nana Mouskoun-show 
2205 Hier en Nu 
2240 Worden als een kind Een 

programma over de Kana-
dese kunstschilder Matthu 
Cupido 

3 JULI 

1000 Euchanstievienng vanuit 
Gistel 

11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1515 De avonturen van Sinbad 

Cf) 
1530 Ronde van Franknjk 
1630 Op de toeristische toer 

Cruises en cargo's 
1845 Gedeon Cf) 
1850 Rondomons 
1915 Laurel en Hardy Cf) 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
2030 De val der adelaars Cf) 

21 25 De gouden zeezwaluw van 
Knokke 1977 
Soiree musicale CKRO-bij-
drage) 

21 50 Kettingreaktie 
De fietspadenaktie van de 
BRT 

2210 Nieuws 

NED. 1 

1600 Nieuws 
1602 Sesamstraat Cf) 
1627 Dokumenta 6 in Kassei 

Reportage 
1855 De fabeltjeskrant Cf) 
1900 Nieuws 
1905 Het verhaal van het hertje 
1950 Rigoletto 

Opera van Giuseppe Verdi 
21 45 Het land van de Totempa

len 
Dokumentaire film over In-
dianenkunst 

2235 Nieuws 

NED. 2 

1840 Ronde van Frankrijk 
1900 Polly in Spanje Cf) 
19,25 Studio sport 
2040 De tijgerbrigade CfJ 
21 35 Nieuws 
21 40 Het betoverde weefgetouw 

Wetenschappelijk program
ma 

22 30 Nieuws 

4 JULI 

BRT 

1535 Wielrennen 
1855 Gedeon Cf) 
1900 Klem, klem kleutertje 
1915 De mens en zijn omgeving 

Cf) 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
2100 De Gouden Zeezwaluw 

van Knokke 1977 
Musik collage Bijdrage van 
de Deense televisie 

21 25 Leven en dood van Penelo
pe Cf) 

2215 Nieuws 

NED. I 

1845 Barbapapa Cf) 
1855 Nieuws 
1905 De avonturen van Conny 

en zijn vrienden Cf) 
1930 De stuntelaars van Chica

go Cf) 
1955 Alias Smith & Jones CfJ 
2045 Victor Borge 

Showprogramma 
21 35 Nieuws 
21 50 De worm m het fruit 

Een film over de Durance-
vallei m Franknjk 

2240 Symbiose 
2250 Nieuws 

NED. Il 

18 30 Ronde van Franknjk 
1855 Nieuws 
1904 Filmblik 
2000 Nieuws 
2025 Jim RockfordCf) 
21 15 Op Rackeldais 

Folklore-reportage 
21 45 Achter het nieuws 
2235 Socutera 
2245 Nieuws 

5 JULI 

BRT 1 

11 45 Ronde van Frankrijk 
16 45 Ronde van Frankrijk 
1855 Gedeon Cf) 
1900 Muzieksien special 

Rockjazz m de schuur 
1945 Nieuws 
2015 Laurel en Hardy Cf J 
2045 De Gouden Zeezwaluw 

van Knokke 1977 
Bijdraqe van de BRT 

21 10 De Middellandse zee 
Twaalfdelige dokumentaire 
reeks over de geschiedenis 
van het Middellandse Zee
gebied 

2200 Gastprogramma 
Het vnje woord Lekenmo-
raal en -filozofie 

2230 Nieuws 

BRT 2 

11 45 Ronde van Franknjk 
16 45 Ronde van Franknjk 
1855 Gedeon Cf) 
1900 Muzieksien special 
1945 Nieuws 
2015 Nieuv/smagazme 
21 05 Dochters, dochters 

Filmkomedie CIsrael 1974) 

NED. 1 

1400 Caspar the fnendly ghost 
1407 De kleine Lord Fauntleroy 

Cf) 
15 23 De holle bolle Boom 

Kinderserie 
1845 De Fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1904 Vliegende edelstenen 

Film over het Andesgeberg-
te 

1955 Pepper Cf) 
2045 Carte blanche 

Eerste van een serie aktua-
programma's 

21 35 Nieuws 
21 50 Terug naar de natuur 

Dokumentaire 
2240 Nieuws 

NED. 2 

18 30 Ronde van Frankrijk 
1850 Nieuws 
1904 Toppop 
2000 Nieuws 
2025 Gibbsville CfJ 
21 15 Televizier Magazine 
21 55 Columbo Cf) 
2310 Nieuws 

6 JULI 

BRT 

1730 Tip-Top 
Jeugdprogramma 

1845 Gedeon Cf) 
1850 Space 1999 Cf) 
1945 Nieuws 
2 0 1 5 De gouden zeezwaluw van 

Knokke 1977 
The MCMLXXVII show 
CBBC) 

2040 De gouden zeezwaluw van 
Knokke 1977 
Rechtstreeks Cliff Richard 

22 05 De Kempen, heerlijk erf
goed 
Dokumentaire 

2235 Nieuws 

NED. 1 

1530 Voor de jeugd 
1549 De kleine lord Fauntleroy 

Cf) 
1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Van gewest tot gewest 
1945 Salome 

Muziekdrama van Richard 
Strauss naar Oscar Wilde 

21 30 Nieuws 
21 50 Bob Slavenburg 

Een sportportret 
22 35 Nieuws 

NED. 2 

1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Jouw wereld, mijn wereld 

Cf) 
19 29 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Holland land van wind en 

water 
Een avondvullend temapro-
gramma over Nederland -
waterland 

2235 Starsky & Hutch Cf) 
23 25 Veronica's agenda 

I 2327 Nieuws 

TV-SELEKTIE 
D O N D E R D A G 30 J U N I 

2 0 u . 15, RTB — D e l iefdesge
schiedenissen van Lady Hami l 
ton (Frans 1968). 
Roman t i sche a v o n t u r e n van 
Chr is t ian -Jaque M e t M ichè le 
Merc ie r , R ichard J o h n s o n , J o h n 
Mil ls, Nad ja Tiller, e a 

20 u. 30, F 3 — He t meisje en de 
generaal ( I tal iaans 1967). 
Oor logs f i lm van Pasquale Festa 
Campan i l e M e t e e n m e r k w a a r d i 
g e ve r to l k ing van R o d Ste iger , 

21 u., RTL — D e Saint leidt de 
dans (Frans 1960). 
Poli t ief i lm ve rwezen l i j k t d o o r Ja 
c q u e s N a h u m M e t Felix M a r t e n , 
J e a n Desai l ly, Frango ise Br ian, 
A n d r é V a l m y en M i c h è l e M e r c i e r 

V R I J D A G 1 J U L I 

20 u. 20, RTB 2 — D e roes der 
dapperen ( V S A 1965). 
Oor logs f i lm van Frank S inat ra 
S o b e r en g o e d spe l van Frank 
Sinat ra, Cl in t Wa lke r , T o m m y 
Sands , B r a d Dexter , Ta tsuya M i -
hashi en Takesh i K a t o 

20 u. 40, BRT - Rio Bravo ( V S A 
1959). 
W e s t e r n gerea l i zeerd d o o r Ho 
w a r d H a w k s J o h n W a y n e , W a l 
te r B rennan , A n g i e D ick inson , 
D e a n M a r t i n e a leven z ich vo l 
maak t in h u n ro l len in 

22 u., RTB 1 — Rolande met de 
bles (1972). 
Epoque -d rama van Ro land V e r h a -
v e r t M e t Jan Decle i r , E l isabeth 

Teissier, Li l iane V incen t , Raoul d e 
M a n e z , Hi lde Uy t te r l i nden , Rudy 
V a n V laende ren , e a 

22 u. 50, F 2 — D e vreugde van 
het huisgezin ( V S A 1936). 
K luch t ge f i lmd d o o r C l y d e B r u c k -
m a n n 

23 u. 20, D 1 - V a m p y r (Frans-
Duits 1932). 
Grieze l f i lm van Car l T h e o d o r 
D r e y e r M e t Ju l ien W e s t , M a u n c e 
Schu tz , René M a n d e l en Sybi l le 
S c h m i t z in d e v o o r n a a m s t e roUen. 

Z A T E R D A G 2 J U L I 

20 u. 30, RTB — D e d o o d w a s 
hun kameraad ( V S A 1961). 

W e s t e r n , ve rwezen l i j k t d o o r S a m 
Peck inpah U i t s t ekend o p t r e d e n 
v a n Bnan Ke i th , M a u r e e n O 'Hara , 
S t e v e C o c k r a n en Chil i Wi l ls 

21 u. 50, N 1 — D e man der ver lo
ren val leien ( V S A 1953). 
Psycho log i sche w e s t e r n v a n 
G e o r g e S t e v e n s 

20 u 30, F 1 - B l o e d b a d bi j d e 
k a k k e r l a k k e n (Frans 1965) 
Gangs te r f i lm van Pier re Gran ier -
D e f e r r e G o e d e ve r to l k ing van Li
no Ven tu ra , Cha r l es A z n a v o u r en 
M a u n c e B i raud 

M A A N D A G 4 J U L I 

20 u., RTB 1 - Isadora (Engels 
1969). 
Biogra f ie ve rwezen l i j k t d o o r Ka-
rel Reisz O v e r t u i g e n d en k n a p 
spe l van V a n e s s a R e d g r a v e M e t 
v e r d e r n o g J a m e s Fox, J a s o n 
R o b a r d s en Ivan T c h e n k o 
20 u. 30, F 1 - O n b e k e n d e n in 
de stad ( V S A 1955). 
Gangs te r f i lm , gerea l i zeerd d o o r 
R icha rd Fle ischer 
D I N S D A G 5 J U L I 

Z 21 u. 05, BRT 2 — Dochters , 
dochters ( Israel 1974). 
Sat i re o p he t pa terna l i sme v a n 
M o s h e M iz rah i 
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M A A N D A G : O n z e « b e l o f t e n » e ind igden ach ts te o p ach t in 
Tou lon . Da t be loo f t dus . M a a r e r was , eer l i jk g e z e g d , we in ig 
t e ve rd ienen . • D I N S D A G : W i j m a k e n ons o n g e r u s t : er is 
n o g g e e n enke le kand idaat v o o r d e organ iza t ie van d e o lymp i 
s c h e spe len 1984. W a t zeg t B r u x e l l e s ? • W O E N S D A G : 
N a o n z e m a t c h van he t jaar van ve r l eden za te rdag zi jn w i j 
v a n d a a g al z o n d e r hu lp d e t r ap opgeraak t . • D O N D E R 
D A G : Be langr i j ke besl iss ing : er zul len in M o s k o u z e v e n kate-
go r i eën j u d o zi jn. D e w e r e l d gaat alt i jd maar vooru i t . • VR IJ 
D A G : W i j z i jn vandaag v a n d e t rap geval len. • ZATER
D A G : Ex-pres ident Fo rd h o u d t van doo rs laande a rgumen ten . 
Hi j gaf e e n go l f spe le r zo 'n d r e u n o p d e k o p da t d e m a n er 
e e n h e r s e n s c h u d d i n g aan ove rhoud t . • Z O N D A G : M o g e n 
w i j d e w ie le r toe r i s ten van H. v r a g e n w a a r o m ze z e v e n h o n 
d e r d k e r e n van zu id naar n o o r d r e d e n vandaag , e n é é n kee r 
in o m g e k e e r d e r icht ing. 

.N<S^« 

H o e d u u r z i jn z o n e n ? 

Er is in pers, radio en televisie heel 
wat te doen geweest over de heer die 
bij Racing Mechelen zijn twee zonen 
— voetballers bij die klub — ging 
kopen, om ze elders te laten voetbal
len. Het minste dat men zeggen kan is 
dat het nogal gek is dat een vader mil
joenen moet neertellen om zijn jon
gens — minderjarigen uiteraard — te 
laten voetballen waar hij of zij willen. 
Er schijnt dus hier en daar nog wat te 
haperen aan de reglementering 4erza-
ke. Nu is het natuurlijk wel zo dat er al 
een verbetering is. Nog maar enkele 
jaren geleden zou de papa in kwestie 
het niet eens gekund hebben, als de 
klub niet wou. Wellicht komt er boven
dien nog verbetering wanneer de 
dekreten van de Vlaamse gewest
raad eens kracht van wet zullen heb
ben. Wie weet kan een vader dan zijn 
zonen niet gratis weer thuis krijgen. 

H E R Z I E N 

Men moet in leper — en In andere 
plaatsen waar dergelijke sportwed
strijden worden georganizeerd — niet 
boos zijn op ons, maar wij vinden dat 
aan die fameuze rally die daar verle
den week gereden werd, toch wat 

zou moeten gedokterd worden. Primo 
zijn er gekwetsten gevallen. Dat zou 
bij sportwedstri jden niet mogen voor
komen. Ten tweede vinden wij dat 
gejakker over veldwegen in het hols* 
van de nacht volkomen overtxxlig. 
Wi j zien niet in wat daarmee moet 
bewezen worden, en dachten dat er 
voor de mensen overdag al spektakel 
genoeg te beleven is, zonder dat ze 
daarvoor nog uit hun bed moeten 
getrommeld worden. Om niet te spre
ken over degenen die 's nachts ge
woon willen slapen. 

P R I M A 

Wij hebben al minder volk op de Hei-
zel gezien ter gelegenheid van atletiek-
wedstrijden dan tijdens het afgelopen 
weekend voor de wedstrijd België — 
Frankrijk. En daar zijn wij blij om, want 
wij dachten dat het een uitstekende 
wedstri jd is geworden. Dat die van 
ons uiteindelijk nipt verloren deert ons 
helemaal niet Er moet bij sportwed
strijden nu eenmaal een winnaar en 
een verliezer zijn. Trouwens, moreel 
waren die van ons de winnaars, want 
zij hebben heel wat meer eerste plaat
sen behaald dan de Fransen. H'èt eind
resultaat werd bepaald door de twee
de en derde plaatsen. Op hetzelfde 

Mol 1 
Wij zouden dus in de komende 
weken even de aandacht ves
tigen op enkele punten, die tij
dens de studiedag over sport te 
Mol op 18 juni werden behan
deld. Dit ten behoeve van dege
nen die niet in Mol waren, en 
daarin ongelijk hadden. 
Een eerste punt waarop door 
senator van Eisen — die terzake 
over een rijke ervaring beschikt 
— werd gewezen, was op de 
noodzaak een sportraad op te 
richten in iedere gemeente. En 
meteen op het feit dat zo'n 
sportraad nog een ingewikkelde 
zaak is ook. 

Het is niet meer denkbaar in 
deze tijd van demokratie dat 
een gemeentebestuur een sport
beleid zou voeren, zonder ener
zijds de wensen van de basis te 
kennen, en zonder anderzijds be
roep te kunnen doen op de 
deskundigheid van de sportmen
sen zelf. Dat is al één — maar 
lang niet de enige reden — 
waarom een sportraad noodza
kelijk is. 
De samenstelling stelt natuurlijk 
problemen, en die zijn eigen aan 
iedere gemeente. Iedereen die 
bij de sport betrokken is, moet 
uiteraard inspraak hebben. 
Maar dat is niet altijd zo eenvou
dig. Wat bij voorbeeld met de 
niet georganizeerde sportbeoe
fenaars, die dus geen klub heb
ben die een afvaardiging kan 
zenden ? En die no.ohtans ook 
aan bod moeten kunnen komen. 
En wat doen met de niet-sportbe-
oefenaars, die het zouden moe
ten worden ? 
Persoonlijk dachten wij dat er 
enig gevaar bestaat, bij de 
samenstelling van een sport
raad, dat er een te groot over
wicht zou bestaan van de geor

ganizeerde sport, van de klubs 
zo men wil, en dat daardoor de 
ontwikkeling van de individuele, 
zuiver rekreatieve sport wel een 
beetje in het gedrang zou kun
nen komen. De niet georgani
zeerde sportbeoefenaar moet 
het immers niet hebben van 
klubs of verenigingen. Anders 
was hij erbij. Als dan alleen de 
klubs het voor het zeggen heb
ben, zou het wel eens kunnen 
zijn dat er weinig gedacht wordt 
aan wie er buiten staat En ver
der zou het mogelijk zijn dat er 
nogal rechtlijnig wordt gedacht 
in de richting van de « klassieke » 
sporttakken — waar de belan
gen (en wij denken hoege
naamd niet aan financiële) van 
de klubs liggen — doch slechts 
weinig aan alternatieve sportbe
oefening. 

Senator van Eisen vertelde dan 
over de aktiviteiten van de Mol-
se sportraad en meteen was dui
delijk dat het belang ervan veel 
verder reikt dan het organizeren 
of mogelijk maken van wat we 
maar eens «gewone» sportakti-
viteiten zullen noemen. 

Regels zijn moeilijk te geven. Er 
is geen traditie. Het is allemaal 
nieuw. Dit mag toch als vast
staand worden beschouwd: de 
sportraad kan maar goed wer
ken als hij goed georganizeerd 
is, als er duidelijke afspraken 
zijn, als iedereen werkelijk in
spraak heeft, als iedereen wer
kelijk meewerkt, als de samen-
werl^ing met het gemeentebe
stuur echt bestaat, en als de 
sportraad goed, door wie dan 
ook, geleid wordt. Maar al die 
voorwaarden vervullen, dachten 
wij, is op zichzelf al een werk 
van jaren, Werk waar men noch
tans doorheen moet 

Michel Pollentier werd o.m. door ons aller Fred jarenlang PollentierKE genoemd. 
Het ventje was ook maar een knecht, al bewees hij al wel meer zijn grote kwali
teiten als renner. Maar kijk, nu is het ineens een hele Pollentier geworden. De 
man won dit jaar zo maar zonder veel komplimenten de Ronde van Italië, de 
Ronde van Zwitserland, en verleden zondag het wegkampioenschap van België. 
Teoretisch de moeilijkste wedstrijd van de drie, want niet één koereur op vijf 
bereikte de eindmeet, en rhannen als Merckx werden op vijf zes minuten 
,gefietst alsof het niets was. Wat bewijst dat allemaal ? 0.i. dat knechten niet min
der snel kunnen fietsen dan hun bazen, of vedetten niet sneller dan mindere 
goden. Wat dan de vraag doet rijzen: hoe wordt men meester of knecht, vedet
te of krabber 7 

ogenblik waren onze damesatleten 
aan de slag in Rijsel. Het resultaat dat 
ze bereikten was ongeveer hetzelfde 
als dat van hun mannelijke kollega's: 
een eervolle, nipte nederlaag. 

G E E N O P L O S S I N G 

Het heeft er een poosje naar uitge
zien dat de grote vedetten zouden 
ontbreken op het nationaal wegkamp
ioenschap te Yvoir. Zaterdag zijn de 
«professionelen» nog samengeko
men te Diegem om te beraadslagen 
of ze al dan niet zouden rijden. De 
reden van hun ontevredenheid: de 
manier waarop de dopingkontroles ge
daan worden, en de misprijzende wij
ze waarop de bond reageert op hun 
wensen en klachten. Wat er te Die
gem beslist werd, weten wij niet. Daar
voor moest deze kopij te vroeg « bin
nen ». Maar er werd gereden te Yvoir 
Het zou dus wel eens kunnen zijn dat 
men gezwicht is voor de acht dagen 
schorsing, verbonden.^ aan het niet 
deelnemen aan de kampioenschap
pen, waardoor ook de start aan de 
Ronde van Frankrijk onmogelijk zou 
worden. Maar een oplossing is het 
niet In de veronderstelling dat met de 
BWB nog iets zou kunnen opgelost 
worden. 

A U T O C R O S S 

In Opgrimbie werd een soort grote 
prijs van België voor auto-rally-cross 
gereden. Dat is een koers over alle 
terrein, waarbij aanrijdingen, buite
lingen, stukken en brokken de voor
naamste ingrediënten 2djn. Persoonlijk 
houden wij niet van dat soort dingen. 
Wij vinden het vernielen om tegemoet 
te komen aan de sensatiezucht van 
het publiek, dat overigens de vernie
lingen betaalt Maar er is een zekere 
evolutie merkbaar in deze rare tak 
van sport. Vroeger gebruikte men 
daarvoor oude karretjes, die op de 
meest krankzinnige wijze werden op
gelapt. Nu komt men daar al af met 
gespecializeerde koerswagens, die al

licht een miljoen en méér kosten. Die 
evolutie doet onze weerzin enkel toe
nemen, want er wordt nog méér ver
nield dan vroeger. Eén t roost : het zijn 
niet de duurste wagens die winnen. 

EN D A N ? 

Op voetbalgebied leven wij momen
teel in een heel winstgevende periode 
P die men de transferperiode noemt 
en tijdens welke de sjotters verkocht 
worden op voe t aan de kilo Cwij gin
gen ooit tachtig frank de kilo), of na 
keuring van tanden en billen. De pro
centenjagers kunnen er maar wel bij 
varen, en de supporters zullen ook 
deze keer nog wel eens afdekken. Als 
wij zo de lijst eens overlopen — wat 
wi} rap moe zijn — dan zien wij dat er 
in de eerste afdeling zo'n vijftig zestig 
spelers van de ene naar de andere 
klub lopen, en dat er zowaar nóg Hol
landers bereid werden gevonden om 
hier een paar slordige franken weg te 
halen. Gaat dat allemaal veel verande
ren ? Bij lange niet. Maar sjotters, dat 
is geld. En geld moet rollen. 

EN DE K I N D E R E N ? 

Vandaag begint de vakantie. Het zal 
er weer op aankomen onze jongens 
en meisjes twee maand «bezig» te 
houden. In heel wat gemeenten heeft 
men speciale schikkingen getroffen 
om de kinderen speelgelegenheid 7 te 
geven. Maar dan zijn er weer andere 
gemeenten waar men wél peperdure 
sporthallen heeft gebouwd, en dito 
sportvelden aangelegd voor de plaat
selijke klubs, maar waar de kinderen 
niet binnen mogen. Da zie van hier. 
Soms werd er, tot wanhoop van de 
bewoners, wel een straat officieel tot 
speelstraat uitgeroepen. Het is beter 
iets dan niets, maar veel hebben die 
speelstraten o.i. niet om het lijf Vol
gens onze ervaring vertikken de kin
deren het gewoon er te gaan spelen. 
Daarom: bij het plannen van de infra-
struktuur ook even aan de kinderen 
denken als het kan. 

D E V E R E N I G I N G V O O R 

S T E R R E N K U N D E ( 3 ) 

Waaruit bestaat nu het leven van 
een lid van de Vereniging voor 
Sterrenkunde ? 
Vooreerst wordt of bli j ft hij l id 
door rond Nieuwjaar 200 f r te stor
ten op postrekening 000-0484925-
22 van de Vereniging voor Sterren- •* 
kunde, Ringlaan 3 te 1180 Brussel. 
In ruil ontvangt hij een lidkaart en 
een abonnement op het maand
blad van de vereniging, Heelal. 
Jaarl i jks kan hij dan drie nationale 
vergaderingen bijwonen, die tel
kens op andere plaatsen worden 
gehouden. De eerste is de algeme
ne ledenvergadering, gewoonli jk 
half april. Daar aanhoort hij de ver
slagen, kiest hij bestuur en beheer-
raad, kri jgt hij allerlei inl ichtingen, 
en kri jgt hij bovendien een lezing 
door een of andere vooraanstaan
de specia l is t De tweede is de dag 
der amateurs, ergens in het najaar, 
waar hijzelf en alle andere leden 
het vrije woord hebben. Ten derde 
kan hij ieder jaar naar de nationale 
JVS-dag. "̂  

iedere provinciale afdeling organ!-
zeert dan jaarli jks een zestal stu
dievergaderingen, waarop uiter
aard ook de leden uit de andere 
provincies welkom zijn. Wie zo een 
paar jaar al die vergaderingen bi j
woont, heeft heel wat opgestoken, 
want in iedere provincie maakt 
men er natuurli jk een erezaak van 
de leden zoveel mogeli jk waar 
voor hun geld te bieden. En zo ziet 
men op de WS-vergader ingen 
vaak geleerden met wereldfaam 
het woord voeren voor de leden. 
De amateur die zich wenst te spe-
cializeren, kan daarenboven alt i jd 
terecht in een of andere werkgroep 
en daarin aktief meewerken aan 
allerlei wetenschappeli jke pro
gramma's, die niet alle te maken 
hebben met de sterrenkunde zelf. 
Zo bestaat er een werkgroep weer-
kunde, die onder de leiding staat 
van pro f d r H. Poppe, de Vlaamse 
geleerde die ophef maakte door 
-zijn weersvoorspell ingen op lange 
termijn. Verscheidene van die werk
groepen komen uiteraard regelma
tig samen en sommige geven een 
eigen werkblaadje uit ten behoeve 
van de medewerkers. Zo o.m. de 
werkgroep weerkunde. In dat blaad
je vindt men dan — zonder waar
borg, maar naar uit eigen ervaring 
bli jkt verrassend nauwkeurig — 
weersverwachtingen op een ter
mijn van vele maanden. 
Sterrenkunde is echter in de eer
ste plaats een individueel beoefen
de hobby. Geboeid met het oog '' 
aan de kijker zitten. Kijker die men 
zelf wil bouwen misschien. Of 
waarover men allerlei inlichtingen 
wil alvorens hem te kopen of te 
monteren. De W S beschikt over 
diensten waar men zowel voor het 
ene als het andere — maar niet 
voor het kopen zelf — terecht kan. 
Er zijn ook nogal wat mensen die 
«ten soort kursus willen volgen om 
vertrouwd te raken met de astrono
mische begrippen. Welnu, jaarli jks 
worden op verscheidene plaatsen 
in Vlaanderen dergeli jke kursus-
sen gegeven, zowel over de aller
eerste begrippen als over meer 
ingewikkelde dingen voor verder 
gevorderden. 

Komen daar nog bij gelegenhelds-
programma's, tentoonstell ingen, de
batavonden, al eens een uitstap, 
geleide waarnemingsprogramma's. 
Kortom, de W S biedt de amateur 
voor zijn 200 f r per jaar veel meer 
dan de man — of vrouw — kan ver
werken. 
En ten slotte is er de werkgroep 
Info-Kosmos, waarvan de werking 
zo een beetje gericht Is op de 
(nog) niet-leden, maar waarover wi j 
het een beetje meer uitgebreid zul
len hebben In de laatste aflevering 
van deze reeks, binnen veertien 
dagen. 

30 JUNI 1977 
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REGISSEUR HERMAN SLAGMULDER: 1 

il Ik leg mijn hart 

^ p In de 

IJzerbedevaart" 
a 
Aals t — «Als zondag om 11 uur het startsein voor de vijft igste IJzerbedevaart 
gegeven wordt, dan kan je mij vinden bij de radiowagen. Daar zal ik trouwens 
geen voet van wijken tot het gebeuren rond 13 uur ten einde loopt Bij dergelijk 
spektakel is de radiowagen het hart van het gebeuren. Het is de generale staf-
post voor de regisseur. Het is nu de derde keer dat rk voor de regie zorg. We 
hebben maandenlang hard gewerkt om een scenario uit te werken voor om en 
bij de 400 medewerkers en figuranten. Ik denk wel dat alles vlot zal ver lopen; 
als het weer wat meezit wordt het opnieuw een kleurrijke manifestatie.» 

Jarenlang duurden de bedevaarten 
van 10 u. 30 tot 14 uur. Dit jaar hoop ik 
het draaiboek om 13 uur te kunnen 
dichtklappen.» 
— te alles minutieus uitgerekend ? 
Herman Slagmulder. «Het kan onge
loofwaardig lijken, maar zowel toespra
ken als bloemenhulde zijn tot op de 
minuut uitgestippeld Dat loopt wel 
eens mis, als en bijvoorbeeld meer 
bloemstukken aangebracht worden 
dan voorzien, maar ook daarmee heb
ben we rekening gehouden. De bloe-
mpnoarade over de middenberm 
wordt vooral op de sekonde na tech
nisch uitgewerkt» 

— Vroeger werd ook veel geklaagd 
over de klankinstallaties. 
Herman Slagmulder « De geluidstech-
niek en de klankweergave bij dergelijk 
massaal gebeuren stellen heel wat pro
blemen Op gebied van kwaliteit maar 
ook wat de koordinatie betreft. Vroe
ger werden haast alle teksten op het 
moment zelf voorgedragen. Om bete
re kwaliteit te verkrijgen, om storend 
geluid van wind en van schokken te 
vermijden, zijn de teksten nu vooraf 
op band opgenomen, vooraf ingeblikt. 
We laten praktisch mets aan het toe
val over. 

Aan het woord is regisseur Herman 
Slagmulder die het draaiboek in han
den houdt De vijftigste IJzerbede
vaart staat in het teken van «een hal
ve eeuw Vlaams idealisme'. Het was 
voor de innchters en voor de regis
seur geen reden om de sobere en 
gebalde stijl van de bedevaart te wijzi
gen. Wellicht juist daarom moet het 
met zo gemakkelijk zijn om elk jaar 
opnieuw een ongineel scenario uit te 
werken. 
Herman Slagmulder: « Er zijn drie vas
te punten waarrond het gebeuren 
wordt opgebouwd: het dodenappel, 
de bloemenhulde en de toespraken. 
Rond dat stramien heb ik ook nu de 
regie uitgewekt» 
— Het moet geen kleinigheid zijn zo'n 
massabijeenkomst in regie-handen te 
houden? 
Herman Slagmulder- «Wij bereiden 
zoiets maandenlang voor. Vanaf de 
herfst van vorig jaar. Eerst wordt het 
tema van de bedevaart gekozen. En 
dan wordt de tekstschrijver aan het 
werk gezet Dit keer hebben we een 
beroep gedaan op Johan Van Meche-
len. Als hij met zijn teksten klaarkomt 
dan kan de regisseur beginnen wer
ken. 
Mijn taak was het om mensen aan te 
spreken, die de teksten zullen voordra
gen, de jeugdgroepen, koren, bloemen-
dragers, enz... Ik kreeg daann de vrije 
hand. Maar, weerom hebben we erva
ren dat we in feite nooit vroeg genoeg 
aan de voorbereiding kunnen begin
nen. Innmers, mensen als Miei Cools en 
« De Vaganten » willen wel zeer graag 
op de IJzerbedevaart optredea maar 
ik viste achter het net ; ze waren reeds 
elders verbonden. 
Een nieuwigheid is dit jaar het optre
den van het kofjerensemble Theo Mer-
tens. het is de eerste keer dat zij in de 
Uzervlakte musiceren. 

H O O G D A G 

De prezentatie is in handen van Kris 
Ysertïijt Herman Coessens en Jef De 
Medts. Tijdens de bksemenhulde wor
den de teksten voorgelezen door Kolle-
ga Remi Van Duyn. De regisseur korv 
takteert dus de « medespelers ». Nadat 
ik zelf enkele eerste regie-aantekenin
gen heb gegeven op de teksten, wordt 
met steeds nneer medewerkers ge
dacht en gewerkt aan evokaties, mu
ziek, beweging, kleur en klank. Janv 
mer genoeg kunnen we niet werken 
met licht- en dia-effekten.» 

— Zorgt U voor spektakel-elemen
ten? 

Herman Slagmulder: «Uitbundige za
ken houden we bewust op de achter
grond. De belangrijkste klemtoon ligt 
nog steeds op de dodenherdenking. 
Men mag dit gebeuren niet vergelijken 
met een Vlaams-nationaal zangfeest 
dat in feite het feest van de jeugd en 
van de blijdschap is. Het dodenappel 
en de herdenking van de Vlaamse 
voormannen is op de IJzerbedevaart 
de meest aangrijpende gebeurtenis. 
Dat moet zo blijven. Wel trachten we 
onze fantasie te laten werken om 
deze Vlaamse hoogdag in een nieuw 
kleedje te steken.» 
— Elk jaar verzwakt op de bedevaar
ten het entoesiasme van het publiek tij
dens de ellenlange toespraken... 
Herman Slagmulder: «Dat weet ik. 
Ikzelf geraakte tijdens mijn jeugdjaren 
ook snel verveeld door minutenlange 
redevoenngen, waarbij de sprekers 
om de haverklap in herhaling vielen. 
De voorzitter, de oud-strijders, de 
jeugd en allerlei «groeten» volgden 
mekaar op. 
Dit jaar zijn er maar twee stevige rede
voeringen : een indringende rede van 
voorzitter Jozef Coene, en het testa
ment van de IJzerjongens door Hen
drik Borgirxxi. ik heb aangedrongen 
op kernachtige toespraken. Mijn over
tuiging is dat een goede rede gebald 
moet opgebouwd zijn rond enkele 
krachtlijnen. 

Muziek en teksten kunnen we op die 
wijze beter op mekaar laten inspelen. 
Voor de « akteurs » kan dat « dubben » 
aanvankelijk wat terughoudendheid 
gewekt hebben, maar nu is toch om
zeggens iedereen er het mee eens dat 
deze werkwijze betere resultaten 
geeft Zowel in de muziek als in de tek
sten kunnen we nu beter dan vroeger 
de gepaste stemming leggen: droef
heid, strijd, levenslust.. De teksten 
werden op muziek gezet door Fer-
nand Van Durme.» 

INGEBLIKT 

— Wordt de bedevaart kant-en-klaar 
gemaakt door de regisseur ? 
Herman Slagmulder: « De regisseur is 
hier geenszins god-de-vader. Alle me
dewerkers (koreografen, koor- en or-
kestlerclers, de dingent technici..J ge
ven hun goede raad. De regie van der
gelijk uniek wereldgebeuren is groeps
werk. Uiteindelijk is het dan wel mijn 
taak te beslissen hoe het uiteindelijk 
allemaal voor mekaar nrKJet komen. Nu 
alles ingeblikt word t berust er uiter
aard meer verantwoordelijkhekj op de 
koordinatie. 
De regie moet vér vooruitzien. Maar, 
uiteindelijk is het zo dat bij de aanvang 
van de bedevaart alles technisch klaar 
ia Alleen moeten mijn luitenanten dan 

nog hard zwoegen om de manifestatie 
volgens het scenario te laten verlopen. 
Dit soort regiewerk is heel anders dan 
voor toneelvoorstellingen. In dit geval 
regelt de regie de beweging van groe
pen. Een vierhonderdtal mensen verle
nen hun medewerking. Het is duidelijk 
dat één regisseur dat met allemaal de 
baas kan. Ik werk met vier bekwame 
medewerkers, en voor de prestaties 
van de groepen rekenen we uiteraard 
op de leiding van de koreografie, het 
orkest, het koor, de jeugdgroepen . 
Zaterdag- en zondagmorgen houden 
WIJ algemene repetitie. Dan worden de 
aantekeningen in het draaiboek ge
test .. 
— Kan U dan nog een geruste nacht 
hebben, vlak voor de bedevaartzon
dag? 
Herman Slagmulder « Het maanden
lange werk wordt inderdaad op zeer 
korte tijd met een krachtige ontlading 
beëindigd Als de bedevaarders toe
stromen, houden wij ons enkel nog 
bezig met enkele kwelduivels zoals het 
weer. De regen kan de kleurrijkste din
gen doen verwateren. Wat er ook 
gebeurt paniek is uit den boze. Een 
regisseur mag nooit hypernerveus zijn. 
Ik moet zeggen dat ik van nature uit 
nogal optimistisch gestemd ben.» 

— U werkt met visuele effekten ^ 
Herman Slagmulder. «Het optreden 
van de mensen is ons belangnjkste 
troef. Maar we werken ook graag met 
bloemen. Dat weten de bedevaarders. 
Je moet dan wel bedenken dat wij 
alles groot moeten zien: een kleine 
roos zie je in de Uzervlakte nauwelijka 
Indruk zal zeker de laatste VOS-
vaandrig maken, die helemaal alleen 
«het laatste carré» zal opvoeren. De 
massazang blijft de ontlading van de 
gevoelens verzekeren: de traan van 
het opgekropt gemoed; de bliksem 
van toorn die inslaat.. 
En, zoals reeds gezegd, zullen wij een 
biezonder effekt bereiken met de 37 
beiaardklokken die een nieuw lied (op 
tekst van Anton Van Wilderode en 
met muziek van Jos d'Hollander) over 
de weide zullen laten weergalmen. 

N I E U W E D I M E N S I E 

— Herman Slagmulder: 'Ik ben geen 
regisseur van beroep. Twintig jaar 
lang heb ik wel mijn fantasie uitgeleefd 
in het amateursgezelschap, de Katari-
nisten, te Aalst 
Na een toneelvoorstelling van Tomas 
Morus «Een man voor alle getijden», 
nam het IJzerbedevaartkomitee kon-
takt op met mij. 
Ik heb wel wat zang en lynsche kunst 
gevolgd aan het Gents conservatori
um, en ik bezocht ook de toneelschool 
in Aalst Het is een vak dat je leert 
door het te doen. 
Een goed regisseur moet voortdurend 
uit zijn dofjpen kijken, en vooral «ste
len met zijn ogen ». Niet dat je anderen 
moet na-apen, maar je mag nooit 
eigenwijs zijn en denken dat je niets 
bij anderen kunt leren. 
En bovendien, je moet geloven in de 
manifestatie die je regisseert. Als klei
ne jongen ging ik reeds vóór de oorlog 
met mijn vader naar de Uzerbede-
vaart Nu heb ik de gelegenheid er zelf 
mijn regiehart in te steken. (HDS) 
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