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Tle< leest deze week 
# Kultuurraad-voorzitter Coppieters: geen 

verminkte autonomie ! biz. 3 

# Diogenes : gesprekstechnici biz. 4 

# Zijn er nog werklozen ? biz. 5 

# De Eurokommunisten biz. 6 

# Vreemdelingenproblemen in Berchem 
biz. 7 

# Maaseik : nog geen gemeentehuis ! biz. 9 

• Met PapladaBreugel achterna biz. 

• Werkloosheid in West-Vlaanderen . biz. 11 

• Laatste woorden in het parlement .. biz. 13 

• Zomerfestivals bij ons biz. 15 

• Hellas in 'n hap en 'n slok: 
reportagevanNic Van Bruggen .. biz. 16-17 

• Rekreatie in Nederland (3) biz. 18 

• Anton Pype over Russische strafkampen 
biz. 20 

Nieuwe 

ruimte 

in 

Vlaanderen 

Men ziet soms het bos niet meer 
door de bomen. De veelheid en 
de felheid van de reakties rond 
het Egmontpakt beletten velen, 
een essentiële krachtlijn te 
ontwaren in het Vlaanderen van 
de jongste weken. 
Deze krachtlijn treedt, gek 
genoeg, naar voor zowel uit de 
stellingnamen pro als uit die 
contra het 
Gemeenschapsakkoord. Ze is vrij 
indrukwekkend gebleken uit de 
belangrijkste 11 juli-toespraken, 
onder meer uit die van voorzitter 
Van Gheluwe te Kortrijk. 
Vlaanderen is zelfbewuster dan 
ooit. De Vlaamse politieke wereld 
heeft zich gealigneerd op een vrij 
radikale koers. En het is niet de 
PVV, die zich Vlaamsgezinder 
noemt dan wie dan ook, die het 
zal loochenen. 
Er doet zich in Vlaanderen een 
ongelooflijke federalistische 
stroomversnelling voor. Uiterst 
belangrijk daarbij is dat de 
socialistische partij, die zolang 
geaarzeld heeft om haar plaats 
op de bres in te nemen, thans 
voorbij het point of no return is. 
Dit is met alleen belangnjk voor 
het huidig politiek moment, in het 
kader van het 
Gemeenschapspakt, maar voor 
de hele verdere ontwikkeling in 
het Vlaanderen dat morgen een 
eigen gemeenschap zal vormen. 
Wij willen toch even aanstippen 
dat het de Volksunie is die aan de 
basis ligt van deze gelukkige 
evolutie. Het is het koherent 
politiek beleid van de Volksunie 
geweest, dat een opening naar 
een zelfbewuster en — hoe stout 
deze bewering ook moge klinken 
op dit ogenblik — eendachtiger 

Vlaanderen heeft mogelijk 
gemaakt Dat de Volksunie bij ö( 
beslissende vuurproef zich niet 
heeft laten opsplitsen heeft haar 
toegelaten, een Vlaams front te 
vormen rond een aanvaardbaar 
en eerbaar vergelijk. Dit vergelijk 
biedt het supplementair uitzicht 
op een Vlaamse gemeenschap 
die — over alle politieke en 
filosofische schakeringen heen 
— zich steeds sterker als een 
natie affirmeert. 

Tijdens het tv-debat verleden 
zondag tussen ondertekenaars 
van het Gemeenschapspakt en 
de tegenstrevers ervan is 
gebleken, hoe bij deze laatsten 
de vrees leeft voor nieuwe 
koncessies en niet-korrekte 
interpretatie van de teksten bij de 
toepassing. De argumenten van 
de tegenstrevers kwamen vaak 
terzake neer op een 
intentieproces. Ook zij zouden 
echter moeten het bos zien door 
de bomen heen. Het is van een 
ongemeen grote betekenis dat er 
in Vlaanderen een dergelijke 
ruime en bewuste Vlaamse 
politieke meerderheid bestaat 

De aanwezigheid van de 
Volksunie heeft dat niet alleen 
mogelijk gemaakt ,• ze blijft tevens 
de Vlaamse waarborg bij uitstek 
tijdens de uitvoering. Inmiddels 
verheugen wij er ons over dat 
wat de pwlitieke wereld betreft er 
in Vlaanderen voldoende armslag 
is gekomen opdat wij onze 
energie zouden kunnen besteder 
aan de strijd op het échte front: 
tégen iedere frankofone poging 
om het akkoord uit te hollen en 
tégen de op)en of verkapte 
unitaristen in en buiten 
Vlaanderen tvo 
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KLANT IS KONING 
Dringend is het feit dat het sociaal-
ekonomisch programma van de partij 
op de voorgrond moet treden. De res
tanten van het communautair dossier 
vallen grotendeels hieronder en zijn te 
beschouwen als een van de vele mid
delen om tot welvaart te komen. Het 
opnemen van het begrip « konfedera
tie» kan bestempeld worden als de 
meerwaarde van ons sociaal-ekono-
misch programma to.v. de andere par
tijen De statuten van de partij dienen 
daarom aangepast te worden : het 
gaat er niet alleen om «het algehele 
welzijn » van de bevolking te bevorde
ren, maar ook de algehele welvaart 
Als we de klanten zelfbestuur willen 
verkopen, dan moet op de verpakking 
•> welvaart •> staan. 85 % van de klan
ten verkiest immers politiek van het 
merk Welvaart. Slechts 15 % kiest 
het merk Zelfbestuur Bij de 85 % van 
het merk welvaart wordt de variëteit 
Centrum dan nog in stijgende mate 
geprefereerd. De klant is koning: laat 
ons dus ook politiek van het merk Wel
vaart verkopen, variëteit centrum, met 
zelfbestuur alleen als surplus-ingre-
diënt voor de fijnproever. Zoniet 
vrees ik dat het aantal juiste inzendin
gen bij de volgende nationale kleur-
wedstrijd gevoelig zal dalen. 

D.H., Lokeren. 

RONDE VAN FRANKRIJK 
Ik vind het beschamend dat, om de 
-Tour de France» eventjes te laten 
doorkomen via Brussel, er 'n zeer spe
ciale premie van 100.000 fr. zal toege
kend worden aan de beste spurter 
vlak vóór het beurs-gebouw. Leve de 
sport, maar waarom zich niet tevre
den stellen met 'n gewone premie van 
bv. 10.000 f r ? Nog erger: om vóór het 
Beursgetwuw te kunnen laten spur
ten, zal men vóór en na de doorkomst 
nog eens voor meer dan 100.000 fr. 
moeten verteren. 

Het ware veel t)eter geweest al dat 
geld te spenderen aan onze mlnstbe-
deelden, die te weinig knjgen om er 
deftig menselijk van te kunnen leven. 

P.v.C, St.-Pieters-Woluwe 
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ENKELE VRAGEN 
Graag zou ik enkele vraagjes willen 
stel len; 
1. Er wordt gesteld dat de 8 faciliteiten
gemeenten dezelfde instellingen krij
gen als het Brussels gewest Bestaat 
het gevaar niet dat over afzienbare 
tijd deze gemeenten bij het Brussels 
gewest zouden gevoegd worden ? 
2. In welk kader wordt het kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde opgericht ? 
Zal dat over korte tijd gebeuren of 
omgekeerd ' 
3. H. Weckx heeft zich nogal laatdun
kend uitgesproken over de afschaf
fing der pariteit Hij beweert dat de hui
dige regeling — ter afschaffing van 
de pariteit — slechts voor een be
perkt aantal zaken bestemd is. Is dat 
z o ? 
4. Verstaat men onder dat fameuze 
inschrijvingsrecht enkel dat de Frans-
taligen voor het parlement in Brussel 
mogen gaan stemmen en voor de 
gemeenteraad in hun eigen gemeen
te? Of IS deze tegemoetkoming nog 
uitgebreider ? F.M., Kuurne. 

Red. — 1. De grenzen van Brussel-
19 worden grondwettel i jk vastge
legd. M.a.w. deze regeling is defini
tief. 
2. De spl i tsing van de kiesarrondis
sementen zal in een vroeg stadium 
gebeuren. 
3. Er Is te Brussel nooit pariteit 
geweest In het kollege van de Agglo-
meratieraad is dat een zgn. « pariteit 
zonder de voorzi t ter», wat wil zeg
gen dat er alti jd 7 F. tegen 6 N. zijn, 
hetzij een Vlaamse minderheid. De 
heer Weckx weet dat óók, maar hij 
zegt het anders... 
4. Het inkriptierecht betekent dat zij 
een woonplaats kunnen kiezen in 
een der 19 gemeenten van de Brus
selse agglomeratie. Ze kunnen zo
doende : a) de gerechteli jke procedu
re in het Frans vragen (wat zij van
daag ook kunnen, behalve voor het 
Vredegerecht) ; b) hun belastingaan
gifte te Brussel in het Frans doen 
(maar het geld wordt geïnd In hun 
werkel i jke gemeente); c) de gebrui
keli jke administratieve forma'iteiten 
te Brussel doen (en daarvoor heen 
en weer lopen). 

VLAAMSE BSP 
De nieuwe BSP-voorzitter Karel van 
Miert (waarvan ik de goede wil niet in 
twijfel wil trekken) wil de socialisti
sche partij dus een eigen imago 
geven en ook op Vlaams gebied wil 
zij een eigen gezicht krijgen. 
Ik heb het vermoeden dat Van Miert 
dan nog heel wat werk voor de boeg 
zal hebben als ik de kommentaar lees 
van Piet De Buyser in •< Vooruit» (4-7-
77) over de voorbije IJzerbedevaart: 
«in elk geval is deze 50e IJzerbede
vaart weer een groot familiefeest 
geworden van onvolwassen nationa
listen en oud-kollaborateurs. Wij vra
gen ons af of deze mensen nog 50 
jaar Vlaanderen belachelijk maken». 
Einde citaat 

Nu ben ik zélf nog nooit op een IJzer
bedevaart geweest (ik heb er geen 
behoefte aan), maar dat belet met dat 
ik als Vlaming en als sociaal-voelend 
persoon dergelijk «Vooruit »-proza 
meelijwekkend vind voor een mentali
teit die blijkbaar toch nog altijd in de 
BSP te vinden is. 
Wanneer men denkt op die manier 
politiek daklozen (Vlamingen en so
ciaal-voelenden) te strikken voor de 
Belgische Socialistische Partij... 

J.G., Turnhout 

FIJN! 
Met voldoening stel ik vast dat het 
gebruik van vreemde woorden in ons 
weekblad fel verminderd is. Ik vind het 
fijn, dat men mijn brief van voor onge
veer anderhalve maand niet zo maar 
naast zich heeft neergelegd. 
We doen er best aan onze taal te 
laten zoals ze is en veeleer de echte 

, Nederlandse termen te gebruiken, die 
we langzaam verleren en vervangen 
door Engelse of Franse, of verbaster
de woorden. 

Ik wil zeker wijzen op bepaalde tekort
komingen maar ik ben evenzeer be
reid mijn tevredenheid uit te drukken 
over goed werk. 
Het spijtige in de maatschappij ligt pre
cies daann, dat ,men enkel spreekt als 
er wat recht te zetten valt, maar nooit 
een bemoedigend woord laat horen 
als aan de tekortkomingen verholpen 
werd 
Natuurlijk is het onmogelijk, iedereen 
te voldoen. 

U.D., Herne 

WAT MINDER LOYAAL! 

De laatste nummers van « Wi j» puilen 
uit van de loyauteit van de VU, van 
de trouw van Schiltz tegenover zijn 
handtekening enz... Het FDF en de 
PSC denken er anders over : voor 
hen is het pakt slechts een begin en 
zij zijn vastbesloten het onderste uit 
de kan van de Vlaamse toegeeflijk
heid te halen. Deze regering kan bijge
volg geen jaar overeind blijven dan 
door steeds nieuwe Vlaamse toege
vingen. Waarom houden wij er reke
ning mee dat « het voor de meerder
heid van de frankofonen niet te ne
men is over politieke amnestie te spre
ken » ? De frankofonen zijn zo loyaal 
en toege<}flijk met, zij stelden harde, 
brutale eisen die op de koop toe nog 
worden ingewilligd. Waarom moeten 
Vlaamse politiekers altijd integer en 
redelijk bl i jven? 

P.M. Dilbeek 

V L A A M S E E E N D R A C H T 

Ik ben bediende. 43 jaar, door invloed 
van mijn toenmalige leraar Neder
lands Vlaams-nationalist geworden 
sinds mijn 18 jaar. 
Ik heb als trouw VU-kiezer de door
braak vqn de partij meegemaakt Het 
was de tijd dat Frans Van der Eist de 
enige verkozene was en overal een
zaam op de barrikaden stond. In tal 
van kleine zaaltjes kwam hij tot laat in 
de avor.d de kleine groepjes leden 
bezielen. Het was yoor hem een har
de tijd waarin weinigen zich tot de V U 
durfden bekennen. 
Wij mogen allen trots zijn op wat hij 
bereikte. 

Langs deze rubriek wens ik hulde te 
brengen aan de enorme persoonlijke 
inzet van onze beide onderhande
laars bij het tot stand komen van het 
historische gemeenschapspakt: Van 
der Eist en Hugo Schiltz. 
Het pakt is positief. Wij hebben enor
me nood aan eigen Vlaamse beheers
organen, aan een eigen rechtsper
soonlijkheid. Laten we die geboden 
kans met beide handen grijpen en het 
waar maken. Daarvoor is «een
dracht » meer dan noodzaak. 

LA., Kortrijk 

De vele negatieve reakties op het 
resultaat van de onderhandelingen 
Kan ik wel begrijpen, maar ik sta er 
positief tegenover. Juist geteld ben ik 
23 jaar aktief in de VU. Samen met 
enkele vrienden heb ik gedurende al 
deze jaren het grootste deel van mijn 
vrije tijd geofferd aan de Vlaamse 
strijd. Mijn enige doel is nooit anders 
geweest dan zoveel mogelijk men
sen bewust te maken van de ongelijk
heid die in de unitaire staat bestond 
ten nadele van de Vlamingen en men
sen te overtuigen om toe te treden 
tot de VU. 

Het nakende gevaar wat door iedere 
oprechte Vlaming gevreesd werd, 
was de federalisering met drie. En 
geloof me, na de verkiezingen van 
april was 't voor velen duidelijk dat 
het federalisme met drie onafwend
baar was, met alle gevolgen voor 
onze toekomst En dat na vele gene
raties offers I 
Er zou nu een mirakel nodig zijn om 
dit te voorkomen. En het mirakel is er, 
nog niet volledig : het is onderweg op 
voorwaarde dat we allen eendrachtig 
en strijdlustig als een man achter een 
Vlaming als Frans Vanderelst blijven 
staan. |_p Tongeren 

ONGELIJK 

In het « Wij »-nummer van 30 juni 1977 
wo rd t op bladzijde vier, de roddel 
dat « VU-senator Coppieters geen mi
nister kon worden, omdat het Hof zijn 
veto zou gesteld hebben», naar de 
eeuwige jachtvelden verwezen. Dat 
dit « klinkklare onzin » is, is best moge-
liik. 
Ik meen dat de lezers van « Wi j» noch
tans het recht hebben te weten dat 

deze onzin door pariementsleden van 
de V U de wereld wordt ingestuurd. 
Immers, op een vooriichtingsvergade-
ring over het zgn. Egmontpakt te He
rent op 8 juni 1977, beweerde kamer-
id W. Kuijpers dat het juist was dat 
Coppieters op een koninklijk (of be
ter : hoffelijk) veto was gelopen. Hij 
zei er zelfs uitdrukkelijk bij dat wij 
( = de aanwezigen) dit gerust verder 
mochten vertellen. Wie heeft nu ge
l i jk? 

MD. , Kessel-Lo 
Red.: We waren er niet bij toen de 
vriend Kuijpers zijn uitspraak deed. 
Maar indien hij het zo zegde, had hij 
ongelijk. Dat gebeurt hem — geluk
kig ! — alleen in minder essentiële din
gen. .. 

DE VOLKSUNIE NA HET 
EGMONTPAKT 

Vong jaar, ter gelegenheid van een 
VU-vergadering in de kxivenzaal van 
het gemeentehuis te Ledeberg, zei 
Schiltz dat de V U zich niet zou kom-
promiteren voor een paar ministerze
tels, waarvoor hij een applaus kreeg. 
Nu is die kompromisloosheid opgehe
ven. Ik was tevreden dat Schiltz aan 
de Egmontbesprekingen deelnam, 
dan kon de VU van geen negativisme 
worden beschuldigd. Doch op het ein
de moesten die besprekingen onver
mijdelijk afspringen, daar het onmoge
lijk IS dat V U en FDF mekaar de hand 
geven. 

Nu Staat de VU zeker voor zware ver
liezen in Brabant; veriiezen die zich 
ook in alle arrondissementen zullen 
laten voelen. De Vlaamse Beweging 
heeft een deuk gekregen en de radi-
kale flaminganten staan in hun hemd. 
De mooie belofte van een Vlaamse 
staat is maar voor naïevelingen. 

J.C, Drongen 

brief van de 
redaktie 

Brussel, 13 juli 1977 

Waarde lezer[es], 

De politieke poespas heeft het de 
redaktie niet gemakkelijk gemaakt. 
Soms ondankbare werkomstandigheden. 
Veel kritiek. 
Het is nu wel het goede moment -
tijd van bezinning en zo - om onze 
redaktionele lijn in twee woorden 
scherp te stellen. 
Wij is en blijft het Vlaams- natio-
naai informatieweekblad. En zeker 
stellen wij geen regeringskrant sa
men, zoals men in sommige kringen 
ten onrechte roddelt. / 
De Wij-redaktie heeft gemeend uit
gebreide en eerlijke informatie -
met integrale teksten - over het 
Egmontpakt te moeten publiceren. 
Onder meer omdat andere informanten 
schromelijk in gebreke bleven. 
Nu diegenen die dat wensen op de 
hoogte 'te zijn van de onmiddellijke 
politieke mogelijkheden om een 
Vlaamse staat op te bouwen, zal de 
Wij-redaktie elke stap van de poli
tici toetsen aan de kongresbeslui-
ten van de vlaams- nationa 1 e partij, 
Elke misstap - van minis trabel en of 
andere politieke verantwoordelijken-
zullen we met de vinger wijzen. 
Zo zijn 'WIJ: eerst informatie, dan 
interpretatie. 
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VOORZITTER MAURITS COPPIETERS 

«Geen verminkte autonomie » 

BRUSSEL — «Ik houd rekening met de intenties van de 
Franstaligen die de regering steunen. Maar alleen daarop 
voortgaan zou een zeer gevaarlijk spel zijn. Er zijn door de 
onderhandelaars klare afspraken gemaakt. Eén ervan is dat 
in een eerste faze van de realizatie van het Egmontpakt wet
teli jke bepalingen zullen worden genomen die de uitbouw 
van het tweeledige federalisme doen primeren boven de 
drieledige gewestvorming. Een regeringspolit iek die dat 
niet eerbiedigt zou spoedig leiden naar een breekpunt. Wat 
mij betreft, ik zal ervoor zorgen dat de huidige kultuurraad 
de ruimst mogelijke bevoegheden tenvolle zal benutten.» 
Voor het eerst zit een Vlaamsnationalist in de zetel van de 
voorzitter van de kultuurraad voor de Nederlandse Kuituur-
gemeenschap. Voorzitter Maurits Coppieters heeft de 
bedoeling het Vlaamse parlement — de Vlaamse gemeen
schapsraad — spoedig gestalte te geven. 

— Voor het eerst zit een Vlaams
nationalist In de zetel van de voor
zitter ; U zal wel de bedoeling heb
ben spoedig het Vlaamse parle
ment gestalte te geven ? 
Heeft de kultuurraad intussen 
reeds enigszins een eigen Vlaam
se politieke macht kunnen opbou
wen ? 
— Maurits Coppieters: «Ik ver
ander mijn oordeel niet omdat ik 
nu voorzitter geworden ben. De 
kultuurraad met al zijn macht van 
grondwetsartikel 59 bis, en de 
wet van 21 juli 71 in verband met 
de 10 kulturele bevoegdheden, is 
in mineur gebleven. Daar kan niet 
aan getwijfeld worden. De allerbe
langrijkste reden hiervoor is het 
wantrouwen van de vrijzinnigen, 
en vooral dan vanwege de socia
listen, ten opzichte van een groot 
kristelijk overwicht in Vlaanderen. 
In een eerste periode heeft de 
BSP daarom de kultuurraad niet 
au sèrieux genomen. De socialis
ten bleven afstandelijk en spra
ken soms zelfs lichtelijk ironize-
rend over de kultuurraad. Terwijl 
de CVP ten onrechte reeds 
sprak over een kultuurparlement. 
De eerste grote wonde is dat we 
praktisch niet over onderwijsbe
leid mochten spreken. Tenzij 
soms vrijblijvende debatten, over 
het onderwijs, behalve datgene 
wat de schoolvrede raakt. 

Ten tweede heeft de kultuurraad 
geen eigen middelen; we leven 
van dotaties; hoewel ik hier niet 
zo zwaar aan til. Belangrijk is dat 
je geld hebt om te werken. 
Ik heb niet gezegd dat de kultuur
raad tot nog toe onbelangrijk 
werk heeft verricht. 

V E R M I N K T 

Sommige dekreten bijvoorbeeld 
raken ons gehele kulturele leven. 
Er is ook het septemberdekreet-
Vandezande dat een belangrijke 
sociale materie behandelt. 
Een belangrijke hinder was dat 
de uitvoering van de dekreten in 
handen ligt van de nationale rege
ring : het duidelijkste voorbeeld is 
dat geen enkel minister zich inge
spannen heeft voor de uitvoering 
van het dekreet-Vandezande op 
de vernederlandsing van het be
drijfsleven. 
Samengevat stel ik dus dat de 
bevoegdheden van de huidige kul
tuurraad verre van uitgeput zijn. 
Vandaar mijn zorg om — in het 
kader van de huidige grondwet, 
en steunend ook op de wet van 
21 juli 71 — de bevoegdheden te 
maximalizeren. Maar dan nog 
blijft het bij een zeer verminkte 
kultuurautonomie.» 
— Hef werk omtrent de dekre
ten beoordeelt u evenwel niet 
negatief ? 

Maurits Coppieters: «Behalve 
het dekreet-Vandezande was 
voor mij het belangrijkste de in
stelling van de kultuurpaktkom-
missie. Het geeft ons een vooraf
beelding van de matenes die ons 
zullen toekomen als we een ge
meenschapsraad zullen hebben. 
De kultuurpaktkommissie, die in 
mijn handen beëdigd wordt, is ten 
slotte de behoedster van de kultu
rele verdraagzaamheid. Er zijn 
reeds veel klachten in behande
ling, en er zijn ook arresten die 
zeer verregaand het fanatisme in 
sommige steden afremmen. Door 
dekreten krijgen ondergeschikte 
besturen in Vlaanderen kulturele 
verplichtingen. Maar, daaren
boven kan de kultuurpaktkommis
sie dat allemaal konkretizeren. 
Dat is toch van groot belang.» 

— Er is nu de kritiek en veel 
skepticisme omtrent de vraag of 
wij nu spoedig een tweeledig 
federalisme krijgen. Zullen de ge
westraden niet zwaarder doorwe
gen dan de gemeenschapsra
den? 
Maurits Coppieters: « Deze rege
ring heeft zich er toe verbonden 
over zeer afzienbare tijd een ont
werp in te dienen waarbij de kultu
rele materies — waarover de hui
dige kultuurraad reeds bevoegd 
is — vermeerderd worden met 
de zogenaamde persoonsgebon
den materies. 
Daarvoor moet niet gewacht 
worden op de grondwetsherzie
ning. Sommigen vrezen dat ten 
onrechte. In een eerste faze kan 
de kultuurraad zijn bevoegdhe
den uitgebreid zien. 
Voor de Vlamingen in Brussel 
betekent dat onder meer de hele 
OCMW-sektor, het naschools on
derwijs, promotiekansen... In be
grotingscijfers uitgedrukt zou dat 
neerkomen op een verdubbeling 
van onze zeggingskracht.» 
— Stelt u voor die realizatie zelf 
een termijn ? 
Maurits Coppieters:« Door de on
derhandelaars zijn er termijnen 
bepaald : de meest fundamentele 
overeenkomsten wil men binnen 
het jaar vastleggen. De uitbrei
ding van de bevoegdheden van 
de kultuurraad moet daar bij zijn. 
Op dat moment zal er een duide
lijk verschil zijn tussen de twee 
kultuurgemeenschappen, en het 
gewest Brussel. Daarbij moet be
dacht worden dat na de grond
wetsherziening de gewest- en ge
meenschapsraden in Vlaanderen 
kunnen samenvloeien. Het ge
west Brussel zal dan duidelijk 
geen gemeenschapsimpakt meer 
hebben. Dat is een minimale ver
wezenlijking van het tweeledig fe
deralisme. 
Als Vlaamsnationalist geloof ik 
nog steeds in een statenbond 

waarbij de deelstaten belang
rijker zijn dan het centrale or
gaan. » 

K U L T U U R P A K T 

— De gemeenschapsraden zul
len — als zij in het leven geroe
pen worden zoals het Egmont
pakt het voorziet — belangrijke 
bevoegdheden missen. Denk bij
voorbeeld aan onderwijs... 

Maurits Coppieters: «De ge
meenschapsraden mogen inder
daad niet raken aan onderwijs-
aangelegenheden die de school
vrede in het gedrang zouden kun
nen brengen. 

Twee bemerkingen daarbij. 
De onderwijsbevoegdheid van de 
gemeenschapsraad kan zeer 
ruim worden. Wel veronderstelt 
dat een vertrouwenshouding van 
de socialisten. Ik meen te mogen 
zeggen dat dit vertrouwen groei
ende is. 

Ten tweede is het niet denkbeel
dig dat de gemeenschappen — 
vermits zij de gehele gemeen
schap overlappen — ook de Brus
selse — een eigen schoolpakt 
zouden opstellen. De kultuurpakt-
kommissies kunnen volgens mij 
garanties van de schoolpaktkom-
missie overnemen. De zeer opge
merkte tussenkomst van Hugo 
Schiltz in antwoord op een inter
pellatie van PVV'er Waltniel die 
uitleg vroeg over mijn brief aan 
premier Tindemans omtrent de 
Vlaamse scholen in Brussel be
handelde enigszins deze materie. 
Kultuurautonomie, zo stelde 
Schiltz, betekent dat het pro
bleem van de levensbeschouwelij
ke keuze — ook voor onderwijs 
— in elke gemeenschap apart 
kan opgelost worden. 
Zolang de onderwijsproblemen 
geen oplossing vinden, naar ana
logie van de kultuurpaktkommis
sie, zal ik blijven spreken over 
een verminkte kultuurautono
mie. » 
— Zullen de Brusselse Vlamin
gen al bij al niet aan hun lot over
gelaten worden ? 
Maurits Coppieters: «Al de on
verkwikkelijke, hatelijke situaties 
voor de Brusselse Vlamingen val
len onder de bevoegdheid van 

Vlaanderens gemeenschapsraad. 
En er is een tweede belangrijke 
zaak: al wat raakt aan de sociale 
en kulturele promotiekansen van 
de Brusselse Vlamingen (na
schools onderwijs, kulturele pro
motie, kulturele centra...) zelfs 
een wijktrefcentrum, kan door de 
Nederlandse kultuurgemeen-
schap georganizeerd worden. 
Alles wat tot nog toe de 19 
gemeenten konden weigeren aan 
de Brusselse Vlamingen, kan de 
Nederlandse kultuurgemeen-
schap voortaan realizeren. 
Daarom begrijp ik de negatieve 
reakties van de Vlamingen in 
Brussel niet goed...» 
Veel Vlamingen in de randge
meenten vrezen evenwel de uit
voering van het gemeenschaps-
pakt.. 
Maurits Coppieters: «Voor de 
Vlamingen in de faciliteitenge
meenten verandert er niets; ook 
niet in de Egmontgemeenten... 
niet het inskriptierecht weegt 
zwaar door. Wel pijnlijk is dat het 
doel van de faciliteiten — integra
tie in de Nederlandse kultuurge-
meenschap — door frankofonen 
werd omgebogen in een imperia
listische politiek. Deze fransspre-
keriden in Vlaanderen krijgen in 
feite de Franse kultuurraad als 
p>atrones: dat is pijnlijk voor ons. 
Voor mij blijft die toegeving een 
biezonder zware prijs. 
Wij mochten deze prijs evenwel 
betalen omdat de gemeenschaps
raden een grote armslag krijgen, 
en omdat afstand van grondge
bied volkomen onaanvaardbaar 
was. Wij hebben geen mensen 
afgestaan. 
Die franstaligen die zich niet in 
onze gemeenten willen integre
ren, kunnen we slechts dulden op 
voorwaarde dat, ten eerste de' 
Nederlandse gemeenschapsraad 
de Vlamingen in Brussel daadwer
kelijk kan ter hulp komen — zoals 
in het pakt beloofd wordt — en 
ten tweede dat de Vlaamse ge
westraad in het Vlaamse gebied 
territoriaal als enige voogdij-in
stantie optreedt.» 

B R E E K P U N T 

— Houdt U rekening met de 
intenties van de franstaligen ? 

Maurits Coppieters: «Voortgaan 
op intenties zou een zeer gevaar
lijk spel zijn. Er zijn klare afspra
ken. Wij zouden het pakt nooit 
onderschreven hebben als we 
zelf geen gelegenheid kregen bij 
de uitvoering ervan betrokken te 
worden. Vroeger konden we al
leen bidden en hopen. 

Wanneer de voor ons fundamen
tele punten van het gemeen-
schapspakt nu binnen de over
eengekomen tijd niet gereali-
zeerd worden, of als de wettek
sten duidelijk afwijken van wat 
het gemeenschapsakkoord in
houdt dan zou voor ons het 
breekpunt niet lang uitblijven I 

Op dat ogenblik zou men kunnen 
beoordelen of de regeringsdeel
name van de Vlaamsnationale 
partij het tweeledig federalisme 
naderbij brengt.» 

— Als het gemeenschapspakt 
nu korrekt uitgevoerd wordt evo
lueren we dan in de zin van die 
jarenlange eis van zelfbestuur 
voor Vlaanderen ?» 

Maurits Coppieters:« Dit Egmont
pakt geeft de gelegenheid om de 
drieledige gewestvorming die 
men ons in de voorbije jaren aan
gepapt heeft, te verzoenen met 
een daar langzaam bovenuit stij
gend tweeledig federalisme. In de
ze teksten zit de terminologie van 
een bondsstaat; evenals de tech
nieken. Dat is zeer duidelijk. Voor 
mij gaat het hier om een belangrij
ke faze in de Vlaamse strijd. 

Geen haar op mijn hoofd denkt 
er aan dat wij nu reeds een eind
punt zouden bereikt hebben. Mijn 
ideaal is een statenbond met nog 
groter bevoegdheden, en vermin
dering van de nationale machten 
(bijv. binnenlandse zaken, justitie, 
enz...). 

De federale uitbouw is nu wel 
reeds mogelijk met het gemeen
schapspakt, als de gewestraden 
zullen samenvallen met de ge
meenschapsraden, althans wat 
Vlaanderen betreft. Terwijl het 
Brussels gewest een speciale en
titeit wordt ; of ge dat nu rijksge
bied noemt of anders, dat is van 
minder belang.» 

(HDS) 
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FDF-FANATISME 

En bovendien 

... zal vanaf volgend jaar een satel
liet de kwaliteit van het Noordzee
water bestendig bespieden. 

... op zoek naar levende vissen, die 
hun kop onder water trachten te hou
den. 
... werden maandagmorgen In het 
Gentse stadspark duizenden vissen 
dood aangetroffen. 
... heeft het Gents stadsbestuur 
geen centen om permanent een satel
liet boven het stadspark te laten 
rondtoeren. 

... heeft men evenmin geld om tijdig 
de parkvijver een reinigingsbeurt te 
geven. 

... heeft men wel geld om brandweer
lui dode vissen te laten opscheppen. 

... zou uit een onderzoek blijken dat 
het merendeel van de landgenoten 
onverschillig staat tegenover het 
felomstreden Egmontpakt 
... en dat 25 t.h. vóór, en 13 t.h. tegen 
zijn. 
... is de grote politiek voor de kleine 
man nog steeds een wazig spel met 
onbegrijpelijke spelregels. 

... vroeg een politiek redakteur aan 
zijn chef of hij nu eens NIET over het 
Egmontpakt mocht schijven, want 
dat zijn inspiratie uitgeput was. 

... zei die redaktiechef: schrijf dan 
maar eens over het kusttoerisme. 

... antwoordde die redakteur: ja 
maar, hoe staat het daar met de facili
teiten die de franstaligen er reeds 
jaren genieten ? 

... antwoordde de redaktiechef; 
vraag dat maar aan burgemeester 
Piers van Oostende. 

... replikeerde de redakteur: die Is 
tegen faciliteiten voor frankofonen 
in Vlaams-Brabant! 

... wapperde op 11 juli de Vlaamse 
leeuw aan de gevel van het gemeen
tehuis in Eupen. 
... wapperde de leeuwevlag NIET aan 
de gevel van het gemeentehuis in 
Sint-Agatha-Berchem, waar CVP-er 
Guns burgemeester is. 

... woedde in de nacht van zaterdag 
op zondag een ware patatoorlog in 
een Antwerpse frituur. 

... pikte een Joegoslaaf een frit uit 
een portie van een Nederlander. 

... nam de Nederlander deze diefstal 
niet, en ontstond er een gevecht in 
regel. 

... verdwenen de Joegoslaven toen 
de politie opdook. 
... en werden echt Nederlanders 
voor ondervraging opgebracht, zon
der dat zij evenwel hun fritschotel 
betaald hadden... 
... moeten toeristen die Italië aan
doen, uit hun doppen kijken want in 
dit zonneland zit het venijn in de 
(padde)staart 

... werden immers verschillende 
sterftegevallen gesignaleerd van toe
risten die paddestaart (afkomstig uit 
Formosa) hadden gegeten. 

... kunnen wij slechts hopen dat de 
satelliet boven de Noordzee ons tij
dig signaleert als er paddestaarten 
voor onze kust opduiken. 

... is de jacht op reebokken met min-
stens-drie-enden-aan-een-stang in 
ons land open van 15 juli tot 15 
augustus. 

... valt het nog af te wachten of er 
niet teveel kerneis geschoten wor
den. 
... werden maatregelen genomen om 
de Brugse kant tegen vervalsingen 
te beschermen. 
... is er immers een invasie van 
namaakprodukten uit China. 

En bovendien 

In de Nolsgemeente hebben on
bekenden gebouwen, waar op 11 
juli een leeuwevlag werd uitge
stoken, met teer beklad. Toen 
daarvan aangifte ten gemeente-
huize werd gedaan, weigerde 
« men » geme.entepersoneel ter 
beschikking te stellen om de 
bekladding te verwijderen. Intus
sen hangt Nols voorts de « va
derlander» uit. 

ZWARE KRITIEK 
OP ORDE 
GENEESHEREN 

Een groep van zestig afgestu
deerde artsen van de RUG heeft 
In een open brief aan de Orde 
der Geneesheren scherpe kri
tiek geuit op de Orde «die niet 
anders doet dan de voorrechten 
van een bepaalde groep artsen 
veilig te stellen en te bescher
men tegen elk vernieuwend idee. 
Jonge artsen, die eerlijk pogen 
de patiënt centraal te stellen en 
niet hun financiële inkomsten, 
die door gezondheidsvoorl ich
ting preventief werk willen ver
richten, worden veroordeeld om
dat ze «onkollegiaal» zouden 
handelen...» En verder: Dat de 
Orde vaak eerder de indruk 
geeft dat de «eer, de waardig
heid en de bescheidenheid van 
het beroep een dekmantel zijn 
voor de verdediging van de (fi
nanciële) voorrechten van de art
sen ». 

Tot zover deze brief, uitgaande 
van een groep, die meer dan een 
derde vertegenwoordigt van de 
zopas tot dr. med. gepromoveer
de RUG-studenten. 

N E D E R L A N D S 
BIJ DE R U S S E N 

Dezer dagen was een delegatie 
van de Opperste Sovjet (parle
ment) van de Sovjetunie op be
zoek in ons land. Daarbij werd 
ook Brugge bezocht, waar de 
delegatie in het Frans werd ver
welkomd door burgemeester 
Frank Van Acker. Het antwoord 
volgde in zeer behoorlijk... Ne
derlands ! Ook al is het Frans 
van Frank Van Acker stukken 
beter dan dat van zijn vader, 

toch zou de burgemeester van 
Brugge voortaan best eerst Ne
derlands spreken, ook wanneer 
hij vreemdelingen aanspreekt. 
Niets belet een woordvoerder 
van de stad er een mondje 
Frans, Enqels en/of Duits aan 
toe te voegen. 

EEN VERWITT IGD M A N 

Is er twee waard, zegt het 
spreekwoord. Welnu de nieuwe 
minister voor Ontwikkelings
samenwerking, de FDF-er Ou
ters schijnt van plan te zijn, de 
Franstaligen te bevoordellgen in 
zijn departement. Meer bepaald 
zou de zeer bekwame Vlaamse 
chef voor ontwikkelingssamen
werking te Kinshasa zelf, de 
heer Lelièvre niet in zijn funktie 
bevestigd worden doch wegge
promoveerd naar Sur iname! 

Men schrijft ten tweede aan 
Outers het inzicht toe, het Frans
talig onderwijs in Zaïre sterk uit 
te breiden. 

Zowel «De Standaard» als de 
«Libre» waarschuwden deze 
week de nieuwbakken minister, 
zijn beleid niet met communau
taire bekommernissen te bezwa
ren. Wil men het Zaïre-dossier 
niet bezwaren met een totaal 
overbodige communautaire han
dicap dan moeten bepaalde be
slissingen worden vermeden, al
dus Manu Ruys in «De Stan
daard ». Zeker In een departe
ment dat voor 65 "/o met Vlaam
se centen overeind wordt ge
houden ! De Libre van haar kant 
schrijft o.m. dat een verwijdering 
van de h. Lelièvre fout zou zijn 
«welke verwijdering zal uitge
legd worden als een revanche 
van Outers' vrienden» (de 
Vlaamse ambtenaar in kwestie 
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... daar zaten ze dan, de drie vertegenwoordigers van de Gro
te Kultuurverenigingen. Anders dan de Drie Musketiers 
waren ze niet met vier, omdat de vierde — in casu Gerio — 
met hen misschien nog wel overlegt maar stellig niet meer 
akkoord is. Daar zaten ze goed bi appetite, met voor het 
eerst de kans om en plein publique de Egmontsnoodaards te 
villen, te roosteren en te verorberen. Na de duizend moties 
die zij de wereld hadden ingestuurd kwam nu de gelegenheid 
kijkend Vlaanderen te laten zien door wat voor mispunten 
het politiek vertegenwoordigd wordt Deels, De Ridder, Ver
hulst : een Heilige Drievuldigheid. Doch, zo bleek alras uit het 
debat, zonder de Geest erbij En aan de overkant de beschul
digden die maar es moesten opstaan, nu ze voor éénmaal 
tóch op hun stoel zaten: Schiltz, Martens en Claeske. 
Je bent geboren en getogen in heilig respekt voor het soort 
kultuurbeleid dat in Vlaanderen door onderwijzers en profes
soren en notarissen naschools wordt gevoerd en dat — het 
weze met nadruk gezegd — ons volk zeer grote diensten 
heeft bewezen en bewijst Je bent sinds altijd gewoon dat, bij 
gebrek aan een écht Vlaams gezag, deze mensen op een 
vaak indrukwekkende wijze het Gezag waren, met dezelfde 
G als die van Geweten. Je verwacht dan ook een méér dan 
moeilijk uurtje voor de heren politici die het moeten opnemen 
tegen deze onbaatzuchtige vrijwilligers en idealistische vrije-
tijdsbesteders. En dan wordt het niets, helemaal niets. Je 
duwt geërgerd de knop van je teeveetoestel dicht en je gaat 
over tot de orde van de (zon)dag. 

Gesprekstechnici 
Wél heb je inmiddels vernomen dat de heren zichzelf — in 
tegenstelling met de hardroepers van de politieke wereld — 
getraind achten in gesprekstechnieken. Ze kunnen zich des 
te rustiger aan de techniek van het gesprek wijden, omdat ze 
onbezwaard zijn door al te grote dossierkennis. Of acht tech
nicus De Ridder het een bewijs van dossierkennis wanneer 
hij tot driemaal toe beweert, dat de pariteit te Brussel omzeild 
werd door het maneuver met de zogenaamde Vlaamse FDF-
verkozenen ? Had de heer De Ridder nog niet vastgesteld 
dat ook zónder dit maneuver, de pariteit er altijd een was 
«zonder de voorzitter»: met name 7 Franstaligen tegen 
6 Vlamingen ? Of Is de heer De Ridder zozeer geschoold in 
de technieken van het gesprek, dat hij zonder zichtbaar onge
mak appelen voor citroenen kan verkopen ? De gespreks
techniek van de heer Daels anderzijds is vooral gebleken uit 
de karigheid van zijn interventies. Gelukkig schijnt de heer 
Adriaan Verhulst nog zo weinig bedorven te zijn door 
gesprekstechnieken, dat ten minste bij hem aan de dag is 
gekomen wat up's herten grond lelt: een haat-liefde-verhou
ding tot het Vlaams-nationalisme en een ruiterlijke erkenning 
dat hij de Vlaamse Beweging slechts ziet binnen de grenzen 
van de taalbeweging. 

We meenden — maar we kunnen mis zijn — voortdurend 
een ondertoon te horen van verachting voor de minder prope
re politieke wereld en van dankbaarheid omdat wij Technici 
van het (gesprek én van het Idealisme, gelukkig niet zijn zoals 
zij 
Les mains sales. Politici zijn eeuwig de lui met vuile handen, 
leder akkoord dat zij sluiten, is per definitie onbetrouwbaar 
...en beseffen de heren gesprekstechnici dan niet dat, bij 
gebrek aan enig akkoord, er hen alleen nog maar rest dat zij 
het geweer in hun propere handen nemen en Vlaanderen 
bevrijden manu militari ? Zij moeten ons maar oproepen — 
desnoods per motie, dat is hun specialiteit — we doen méé. 
Afgesproken ? 

zou inderdaad tegen enkele on
bekwame Waalse ambtenaren 
sankties getroffen hebben en 
« een vervlaamsing hebben door
gevoerd...»). 

O N D E R Z O E K N A S L E E P 
REPRESSIE 

VU-voorzitter Schiltz heeft er bij 
de eerste minister op aangedron
gen, dat er werk zou gemaakt 
worden van het onderzoek naar 
de nasleep van de repressie en 
epuratie. Premier Tindemans 
deelde mede, dat het ministe
rieel komitee met dit onderzoek 
zal beginnen. 

POLIT IEK S U R R E A L I S M E . . . 

In de administratie kunnen er 
zonderlinge dingen gebeuren. In 
de polit iek ook. Zo heeft deze 
week de senaatskommissie bui-
tenlancjse zaken eenparig een 
wetsontwerp verworpen, dat 
reeds door de kamer was goed
gekeurd. Het betrof een konven-
tie ter l;escherming van de artis
tieke produktie van ... 1971, afge
sloten te Geneve. De reden van 
deze afkeuring is niet de weer
zin bij de senatoren voor de pro
duktie in kwestie dan wel het 
feit dat de konventie nog niet 
namens België werd onderte
kend. Een vergetelheid die nu 
moet hersteld worden. 

N E D E R L A N D S 
TE PARIJS 

Met het oog op het bevorderen 
van het toerisme in Frankrijk 
(dat de laatste ti jd achteruit 
boerde, o.m. wegens te hoge pri j
zen) heeft het staatssekretariaat 
voor Toerisme een plan ontwor
pen. Daartoe behoort o.a. het affi
cheren op groot formaat van een 
mededeling, waarbij de toeristen 
wordt diets gemaakt dat ze een 
beroep kunnen doen op een aan
tal mensen, die hen in een van 
de vijf aanvaarde talen kunnen 
te woord staan. Op de badge die 
ze zullen dragen, zal men kun
nen lezen v\;elke talen ze spre
ken. Het Nederlands behoort tot 
deze vijf talen. 
Als het op het geldlaadje komt 
kent Marianne ook Nederlands. 
Wanneer zullen de kleine broers 
van Marianne, onze onovertrof
fen navelkijkers van la Franco-
phonie te Brussel, eveneens waar 
voor hun geld kiezen ? 

B A S K E T O O K 

Op 1 januari 1978 treedt het 
dekreet van de Vlaamse gewest
raad in voege unitaire sportfede
raties zullen dan geen subsidies 
meer krijgen. Enkel Vlaamse. 
Punt gedaan. Heel wat federa
ties hebben zich al aangepast 
aan deze nieuwe schikking. An
dere staan nog luid te roepen 
over de eenheid en de ondeel
baarheid van de Belgische 
sport. Alsof ontspli tsing in taai
vleugels noodzakelijk verdeeld
heid zou moeten betekenen. Ver
leden week nu heeft de presi
dent van de Belgische basketbal
federatie een oproep gedaan om 
ook in de basketbalbond over te 
gaan tot de opspli tsing in taai-
vleugels. Niet zozeer, voegde hij 
eraan toe, omwille van die subsi
dies, als wel om in orde te zijn 
met de wetten en regels van dit 
land. De man heeft volkomen 
gelijk, en waar de operatie ern
stig voorbereid wordt, is er geen 
enkele reden waarom ze niet 
zou slagen. 
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Het is onbetwistbaar dat het 
gebrek aan voorl ichting een gro
te, funeste rol speelt in de kon
testatie van het Egmont-pakt. 
Geen overtuigender voorbeeld 
dan de jongste tv-uitzending 
« Konfrontatie» waar duidelijk 
bleek dat de niet-politici slechts 
een onvoldoende dossierkennis 
bezaten waardoor ze door de 
drie musketiers Schiltz, Martens 
en Claes netjes werden inge
blikt. Als dat het groene hout 
is... Feit is dat er nog steeds een 
grote nood aan juiste informatie 
over het Egmont-pakt bestaat. 
«Het Laatste Nieuws» en «Le 
Soir» publiceerden deze week 
de resultaten van een in hun 
opdracht uitgevoerde opiniepei
ling. Ook al zijn dergelijke steek
proeven niet 100 °/o waterdicht, 
toch brengen ze vaak krachtl i j
nen aan de oppervlakte, die men 
zonder een peiling moeili jk zo
niet onmogeli jk zou kunnen 
achterhalen. 

Een eerste vaststell ing is deze, 
dat namelijk iedereen van de 
anderen denkt dat hij benade-
ligd werd. Vlamingen, Walen en 
frankofonen te Brussel denken 
het kind van de rekening te zijn 

geweest, wat dan toch het kom-
promis-karakter van het Eg
mont-pakt bevestigt. En dus niet 
het dezer dagen zozeer misbruik
te woord «kapitulatie». 

Een tweede opvallende vaststel
ling is deze, dat nl. het akkoord 
slechts in kleine kringen beroe
ring heeft verwekt, en niet in gro
te kringen. Dat bleek trouwens 
reeds vroeger het geval te zijn. 

Hoe verder van Brussel hoe min
der opspraak. 

Een voor de Volksunie verheu
gende vaststell ing is dat 88,5 "/o 
van de stemmen voor de VU 
behouden blijft, en dat in volle 
« veldslag » ! De door sommigen 
gevreesde, door anderen ge
hoopte politieke aardverschui
ving heeift zich niet voorgedaan. 
De VU is inderdaad geen RW, 
die een relatief jong verschijnsel 
was, zonder te wortelen in een 
meer dan een eeuw oude bewe
ging zoals in Vlaanderen. 

Stilaan maar zeker zal het tij in 
Vlaanderen keren. Daarvoor zul
len ook wij ons deel bijdragen, 
tot en ook na de ontvoogding 
van ons volk. 

675 jaar 
Guld^nsporenslog 

• Vlaanderen: herdacht de- Guldertspt^enstag dre • 675 jaar geleden 
plaatsvond op hgt, Groeningeveld. In Kortrijk trokken 56 groepen door 

'.dë stad onder het motto: « Vlaanderen; gezien door zijn^stoetenbou-
, .i(*<era« Opd^ foto: de reuzen MantenienKafIe trekken statig voorbij 
-\IH0ïiya^.éeh kleurrijke en stijfyöllemanifestatie die veel volk lokte.j 
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Rubens jaar: 
een spel zonder grenzen... 

Elke avond opnieuw klinken de stemmen van 
Rubens en van vele mensen uit zijn omgeving 
weer over het stemmige Hendrik Conscienca-
plein. In een klank- en lichtspel van ongeveer 3.5 
minuten wordt zijn leven geëvoceerd, en wore It 
een beeld geschetst van de bewogen tijd waarii i 
hij leefde. Prachtige muziek uit de 17e eeuw 
onderlijnt de tekst terwijl meer dan 100 projekto-
ren op dramatische of poëtische wijze de indruk
wekkende gevel belichten van de Sint-Carolus-
Borromeuskerk, een kerk die de stempel draagt 
van de persoonlijkheid van Rubens, die aan het 
gevelontwerp heeft meegewerkt Het klank- en 

lichtspel begint om 22 u. 30 en kan gratis bijge
woond worden. De tekstbrochure, in 4 talen, kan 
ter plaatse gekocht worden, 40 fr 

De Sinjoren zullen Rubens ook sportief herden
ken. Momenteel worden door de ploeg die de 
Antwerpse kleuren zal verdedigen bij het "Spel 
zonder Grenzen» grote inspanningen gedaan 
om in beste konditie aan te treden op 10 augus
tus a.s. op de Grote Markt te Antwerpen. De trai
ning verloopt volgens een vast stramien, maar 
volgens de foto duidelijk met veel vrolijke kaprio
len. Zoals Rubens het graag zou hebben. 

(pdb) Is er nog wel iemand 
werkhos ? Die meent, dat hij 
werkloos is kan zich melden 
bij het Verbond van Belgi
sche Ondernemingen, bij Fa-
brimetal, bij het Vlaams Eko-
nomisch Verbond, bij de Ge
westelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen of bij 
een andere spreekbuis van 
de grote bedrijven die de 
jongste tijd aan het ontdek
ken zijn dat er in ons land 
eigenlijk geen werklozen 
meer zijn. 
Waar halen zij het ? De Rijks
dienst voor Arbeidsvoorzie-

mensen tjoven de vijftig. Zij 
worden als weinig arbeidsge
schikt beschouwd. 
Vervolgens nemen deze ge
leerde heren de opleiding on
der de loep. Wie lager onder
wijs gevolgd heeft, staat ook 
al niet op het goede blaadje. 
Die zou dan niet voldoende 
geschoold zijn om met zijn 
handen te werken. Maar wie 
volledig algemeen vormend 
middelbaar onderwijs geno
ten heeft, is ook niet goed 
om te werken. En wie voor 
een gespecializeerde scho
ling koos en bv. een diploma 

zo heet het, «is een cijfer dat 
het haalbare full employment 
vrijwel realizeert •>. En jij nu 
die gaat stempelen. 
Jouw opleiding is niet goed, 
jouw geslacht is niet goed of 
je bent helemaal niet goed 
om te werken. Maar je krijgt 
in ieder bedrijf toch een oplei
ding voor het werk dat je 
daar moet doen. Of moet je 
nu in het zesde studiejaar 
leren hoe je bij Ford aan de 
band moet werken ? Of wat 
je aan de draaibank moet 
doen ? Of ga je alleen nog 
leren de schoenen van je 

is er nog iemand werlcloos ? 
ning telt immers nog steeds 
nagenoeg een kwart miljoen 
werklozen. Om precies te 
zijn: 246.660 op 30 juni jl. En 
daar zijn dan de jongens en 
meisjes niet bij die pas afge
studeerd zijn of hun studie 
gestopt hebben. Die kunnen 
nog enkele maanden zonder 
werk zitten voor zij als werk
loze ingeschreven worden. 
Om als werkk>ze erkend te 
worden, blijkt nu nog meer 
nodig te zijn. 
Althans voor sommige 
woordvoerders van het pa
tronaat Deze zijn de werk
loosheidscijfers beginnen in
terpreteren. En meteen hou
den zij geen rekening meer 
juist met die mensen die het 
moeilijkst werk vinden eens 
zij ergens ontslagen geraak
ten: mensen die om hun 
gezondheid niet alte-.soorten 
van werk aankunnen, men-
sen dié een zeer bijzonder 
beroep hadden waar weinig 
of geen vraag meer naar is,. 

van onderwijzer of leraar 
verwierf, wordt ook niet als 
vol beschouwd voor de 
werkloosheid. 
En men gaat nog verder Om 
als volwaardig werkloze er
kend te worden, moet men 
van het goede geslacht zijn. 
Vrouwen zijn dit niet Zij zou
den er slechts tijdelijk van 
houden te gaan werken. Na
melijk wanneer zij «nog» 
niet getrouwd zijn en wan
neer hun kinderen volwas
sen zijn. Tussendoor willen 
zij slechts gedeeltelijk gaan 
werken en horen zij niet in 
de werkloosheidstabellen op
genomen te worden. 
Het resultaat van al deze uit
sluitingen 7 De werkloos
heidsgraad die globaal en 
verontrustend ' TO % ber 
draagt, begint plots ,fe dalen 
Arbeidsgeschikten, • 8 %', 
werklozen, in Vtaanfierén. 
7,4; onder de. m^neri 6^2 :• 

'onder_ dé arbeidsgésd-iiktè' 
Vlaamse wannerf 2,2. En- dii 

«prins uit de dromen" te 
poetsen ? Stuurt de vrije eko-
nonve aan op een centraal 
plan voor selektie en oplei
ding tot arbeid ? En komt er 
een nationale aktie tot voor
koming van de veroude
ring ? 

Op die manier komen we 
nooit uit de knoei. Integen
deel, zo raken wij aHen in de 
knel Wie in dit land iets te 
zeggen heeft, moet opko
men voor een nieuwe vorm 
van samenleving. Een samen
leving waarin iedereen de 
kans krijgt zichzelf te ont
plooien. Waarin ontwikkeling 
en beroepsopleiding geschei
den zijn. Waarin geslacht en 
leeftijd geen basis meer zijn 
voor belonJng. In dfivachting 
dat een dergelijke samenle-

• wig t&t stapcf. komt fni^teft 
'^ij^ ons f echt .op een fhèns-

waardig inkqrneh- blyyap in .,-' 
hétaogbauBénénh^nek- . 

' kig verdedigen. ,.,..".- '.. ' 
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Eurokommunisme en Pius X 
W e wezen reeds vroeger op een 
zeker parallelisme tussen het zgn 
Eurokommunisme en de beweging 
van aartsbisschop Lefebvre Beide 
dragen in zich de kiem van het schis-
nna maar daarmee houdt de vergelij
king ook op De PIUS X-beweging is 
inderdaad al veel verder dan het Euro
kommunisme Dit laatste -heeft zich 
zelf grenzen gesteld die het met 
wenst te overschrijden althans de 
kommunistische partijen van Italië en 
Frankrijk met In tegenstelling met 
Canllo hun Spaanse kollega wensen 
Marchais en Berlinguer geen diskus-
sie over het al dan met bestaan van 
vervolging en dwingelandij in de So
vjetunie Canllo zocht aanvankelijk 
steun bij Marchais maar moest spoe
dig ondervinden dat de Franse kom-
munistenleider met te vinden was 
voor ruggesteun aan Canllo omdat 
zulks met bijna wiskundige zekerheid 
zou leiden tot een hoogoplaaiende 
ruzie Ook de ItaLaanse kommunisten 
— die nochtans reeds verder zijn 
gegaan dan hun Franse partijgenoten 
op de weg naar de samenwerking 
met de •• kapitalisten » — wensen Mos
kou met te veel voor het hoofd te sto
ten Vandaar hun reserve tegenover 
het geschil tussen Moskou en Madrid 
vooral gespannen sinds de publikatie 
van Canllo s boek waann de Spaan
se kommumstenleider aandnngt op 
een open diskussie met Moskou over 
de Sovjetische werkelijkheid en ten 
tweede op een officiële erkenning van 
de verscheidenheid van de middelen 
om het «socialisme per land en vol
gens de verscheidene volken te ves
tigen 

Aanleiding tot deze nieuwe opflakke
ring van het «aparte kommumsme» 
was een artikel in het tijdschrift « No-
voje Vrema» (Nieuwe tijden) tegen 
Canllo s boek (en dus met tegen de 
Spaanse kommunisten en zelfs met 
tegen Canllo) Het tijdschnft had ge
wacht om Canllo aan te vallen tot na 
de Spaanse verkiezingen (waarbij de-
zwakheid van de Spaanse kommums 
ten bleek) Hetzelfde scenario ging 
aan het tweede artikel in « Novoje Vre
ma » vooraf wanneer vast stond dat 
Canllo noch door Marchais noch door 
Berlinguer gevolgd werd ging «Nieu
we tijden» tot een tweede aanval 
over Deze keer was met alleen Caril 
los boek fout ook Canllo zelf werd 
van afwijking beschuldigd 

Hoewel nu duidelijk blijkt dat Canllo 
geïsoleerd staat geeft hij de strijd om 
de autonomie met op Hi) liet partij-ide-
oloog Manuel Azcarate het volgende 
verklaren «Met het nieuwe artikel is 
de aanval van de Sovjets tegen de 
Spaanse kommunisten nog erger ge
worden Moskou poogt zich op arglisti
ge en geenszins eerlijke wijze in de 
inwendige keuken van onze partij te 
mengen Want wat betekent anders 
we vallen u met als partij aan we heb
ben het alleen op uw partijsekretans 
gemunt i Dit alles is een doorstoken 
kaart « Einde citaat 

Nog geïsoleerder in zijn konflikt met 
de moederkerk staat de Franse aarts
bisschop Lefebvre in zijn verzet tegen 
de toepassing van Vaticanum II Het 
gaat hierbij zeker met om het herin
voeren van de Latijnse mis De zgn 
Beweging van Pius X is eveneens 
gekant tegen de Oekumene voor 
Lefebvre en geestesverwanten zijn 
de protestanten nog steeds ketters 
met wie men met mag omgaan laat 
staan in een kerk treden Ook bij de 
protestanten zijn er verwoede tegen 
standers van de Oekumene En wat 
dan te zeggen van de Jezus-bewe-
ging ontstaan in Amerika en nu lang 
zaam overgeent op West-Europa De
ze jongerenbeweging is een der vele 
die het vacuum achtergelaten door 
de grote kerken opvullen Oosterse 
wijsheid en levenshouding kennen 
een stijgende belangstelling al dan 
met gepaard met drugs Velen blijven 
naperen aan de uitwendige verschij
ningsvormen van de Oosterse levens
visie vaak ontaardt de belangstelling 
in losbandigheid of waanzin Of 
mondt het uit in snobisme 

Het gemis aan geborgenheid bij vele 
gelovigen is een oorzaak van de 
vlucht uit de kerk Ook sommige 
agressieve vormen van vernieuwing 
in de kerken jagen sommige gelovi

gen op de vlucht Ze zoeken hun heil 
in allerlei sekten en mini kerken of 
genootschappen die de studie van de 
ruimte een religieuze dimensie pogen 
te geven In feite stellen we vast dat 
ondanks Hervorming en Aufklarung 
de mens nog met volwassen is gewor
den Een ogenblik dacht (of hoopte) 
men in de Europese gedachte een 
nieuw bevruchtend ideaal te vinden 
De ekonomie maakte er zich echter 
meester van en ook hier kwam spoe
dig het verval Een lichtpunt in dit ver 
band is wel de herleving van het volks-
nationalisme Het enig positieve van 
deze benarde tijd zou wel eens de 
geboorte van nieuwe naties zijn op 
basis van hun volkse eigenheid De 
opmars van de federalistische ge
dachte IS in dit verband hoopvol Para
doksaal IS in dit verband wel dat de 
muurvast geachte waarden teloor 
dreigen te gaan terwijl het door velen 
na de oorlog gedachte (en gewenste) 
verdwijnen van het nationalisme met 
plaats had Integendeel het is springle-
vender dan ooit tot en met het Euro
kommunisme en de drang naar natio
nale autonomie binnen het Sovjet
blok 

In deze wereld vol angst en twijfel stel
len we vast dat noch de kerken noch 
het marxisme in staat zijn de gekwel
de mensheid verlichting troost en 
geloof te verschaffen 

Zal een volgende generatie de oplos 
sing vinden in de keuze tussen de vol
wassenheid of de nucleaire vernieti
g i n g ' 
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O o k al z i jn d e Sov je t s helemaal met scheu t i g me t he t vr i je v e r k e e r van m e n s e n en in format ie , t o c h h e b b e n zi j 
e e n aantal w e s t e r s e landen toege la ten n o g di t jaar hun mil i taire maneuvei -s bij t e w o n e n O m de u i tnodig ing 
w a t «aan lokker ig » te m a k e n m o c h t he t pe r sagen t schap Tass s t oe re fo to 's naar he t W e s t e n s tu ren 

/ ^ 

Tienduizenden jobs gevraagd 
voor jongeren 
(jeeveedee) Bericht nummer 1 De rektor van een middelbare school 
in Vl issingen heeft verklaard dat sommige leerlingen met of onvol
doende gemotiveerd hun eindeksamen hebbel;! gedaan met als 
gevolg dat ze het diploma met behaalden De oorzaak van te weinig 
« wil om te slagen • moet gezocht worden in de weinig rooskleunge 
toekomstmogel i jkheden voor afgestudeerde middelbare scholieren 
Bericht nummer 2 Minister Lubbers van Ekonomische Zaken vindt 
dat jongeren maar beter kunnen emigreren Ondanks een goede 
schoolopleiding komen tal van jonge Nederlanders toch met aan de 
slag 

Twee typerende berichten over 
de werkgelegenheidssituatie in 
het huidige Nederland Niet al
leen blijven de werkloosheidscij 
fers zich nog altijd ongunstig ont
wikkelen en gaat er haast geen 

in andere Westeuropese landen 
geldt) heeft in Nederland velen 
aan het twijfelen gezet over het 
praktische nut van schooldiplo 
mas Het is nog met zo gek lang 
geleden dat voor degenen die 

maar betrekkelijk want het 
kwaad van de werkloosheid 
werkt ook door tot in de rangen 
van universitair geschoolden 
Over enkele jaren zal men in 
Nederland zelfs een overschot 
van tienduizenden academici 
hebben 
BIJ deze stand van zaken is het 
geen wonder dat ook de vraag 
rijst of er met een geweldige 
afstand is gegroeid tussen het 
onderwijs en het bedrijfsleven 
Er IS in Nederland de laatste tien 
jaar geweldig gesleuteld aan het 
onderwijs Veel totaal verouder 
de toestanden konden radikaal 
uitgeroeid worden maar tegelijk 
IS er een ontwikkeling op qanq 

dag voorbij of de nieuwsmedia 
maken melding van fabrieksslui-
tingen of personeelsinknm-
pingen maar ook lopen duizen 
den jongeren met hun einddiplo
ma op zak klem op een arbeids
markt waar de vraag heel ver 
achterblijft bij het aanbod In de 
leeftijdskategone van 16 tot en 
met 23 jaar bedraagt het aantal 
werklozen 75 duizend dat is 
meer dan een derde van alle 
Nederlandse jongeren uit die 
leeftijdsklasse En daar zou men 
dan nog bij moeten tellen de jon
geren die zich na hun schooltijd 
nog met als werkloze hebben 
laten inschrijven plus degenen 
die na hun eindeksamen maar 
een school hogerop zijn gaan 
bezoeken in de hoop een diplo 
ma te behaien dat meer mogelijk 
heden biedt om aan een job te 
geraken En wel te verstaan het 
hierboven genoemde getal is 
van voor de eindeksamens, het 
zal helaas met nog duizenden 
vermeerderd worden 
Deze situatie (die ovengens ook 

het eindeksamen van het lager 
of hoger middelbaar onderwijs 
of van een technische school 
wisten te behalen «de wereld 
wijd openstond» Kantoren fa
brieken en werkplaatsen voch 
ten als het ware om gebrevet-
teerde krachten Dat is nu totaal 
veranderd Van de ene kant 
heeft er een zekere devaluatie 
van einddiploma s plaatsgevon
den doordat de middelbare scho 
len geweldig uitgroeiden en ook 
bevolkt werden door leerlingen 

uit bevolkingsklassen waar tevo
ren het begnp «studeren» hele
maal met bestond En aan de 
andere kant kon het universitair 
onderwijs bij zijn ontplooiing 
geen gelijke tred houden met de 
stormachtige groei van het mid 
delbaar onderwijs zodat er voor 
velen geen gelegenheid was om 
een studie aan te pakken en te 
voltooien die dan wel tot een 
betrekking in het ambtelijk of het 
bedrijfsleven zou kunnen voe
ren Overigens is dat laatste nog 

gekomen die de praktische bete
kenis van het onderwijs naar 
beneden haalde De profeten 
van de vernieuwing propageer
den — terecht — grotere aan
dacht voor de leerling als mens 
maar het is een feit dat tegelij
kertijd minder werd gedaan aan 
beroepsvoorbereiding en be 
roepsopleiding De scholen leve
ren nu meer en meer mensen af 
die van zichzelf kunnen zeggen 
dat ze zich persoonlijk hebben 
kunnen ontplooien maar waar 
van menige werkgever beweert 
dat ze «twee linkerhanden » heb 
ben of nog geen eenvoudige 
bnef kunnen opstellen Begrijpe 
lijk IS dan ook dat thans allerlei 
plannen worden uitgebroed om 
het onderwijs weer bij te sturen 
zonder dat aan de kreatieve of 
expressieve vaardigheden van 
de leerlingen te kort wordt ge
daan Het zal echter nog een 
hele tijd duren vooraleer die 
plannen — die ook weer veel 
geld kosten — uitgevoerd zullen 
kunnen worden 

Intussen wordt ook het onder 
WIJS zelf in Nederlana ernstig 
door de werkloosheid bedreigd 
Mede als gevolg van de daling 
van het geboortecijfer (vijftien 
jaar geleden nog 20 per duizend 
inwoners nu amper de helft) 
dreigt er een geweldig over 
schot aan leerkrachten Een jaar 
geleden waren vijftienhonderd 
onderwijzers en onderwijzeres 
sen (van het lager onderwijs 
dus) werkloos op het ogenblik 
zijn het er meer dan 2500 En 
het zouden er nog veel meer zijn 
als tussentijds het leerlingental 
per schoolklas niet was terugge
bracht 

Ook bij het kleuteronderwijs 
staan duizenden leidsters als 
werkloze geboekt De vooruit
zichten zijn dat over we'nige 
jaren nog maar de helft van de 
jonge mensen die een onderwijs 
bevoegdheid halen aan de slag 
zal kunnen De andere helft zal 
naar een baan buiten het onder
wijs moeten uitkijken Een uiterst 
somber vooruitzicht als men re
kening houdt met de hierboven 
al gesignaleerde jeugdwerkloos
heid 

Internationaal gezien vormt Ne 
derland we herhalen het be
paald met een uitzondenng wat 
de jongeren en hun werkmoge 
lijkheden betreft Toch kan de 
vraag gesteld worden of de 
overheid hier met een beleid zou 
moeten voeren waarbij ouderen 
op basis van vnjwilligheid eerder 
met pensioen kunnen gaan of 
nog maar gedeeltelijK werken 
om daarmee arbeidsplaatsen te 
scheppen voor de nieuwe gene
ratie Ér gebeurt al wel iets op dit 
terrein maar in landen als bij 
voorbeeld de Bondsrepubliek 
weet men met deze zaken toch 
beter weg Voor de komende 
nieuwe regenng die met heel 
wat financiële problemen opge-
7aHplri komt te zitten een oooa-
ve extra Maar het lijkt onver
mijdelijk dat ze er in haar pro
gram ernstige aandacht aan 
schenkt 
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Nationaal VUJO-weekend in Cadzand 
Vrijdagavond 16 

september tot 

zondagavond 18 

september 

Naar jaarlijkse traditie beginnen wij het werkjaar in Cadzand, met 
een vormingsweekend waarop we de bakens vcwr de toekomstige 
werking uitzetten 
Nu voor de Vlaamse beweging" in het algemeen en voor de V U in het 
bijzonder een nieuwe periode aanbreekt, willen wij ons ditmaal bui
gen over de nieuwe strategie voor de VU en VUJO 
W I J willen ons daarbij laten inspireren door de ervaringen van politie
ke radikalen, die regeringsverantwoordelijkheid dragen of gedragen 
hebben in Nederland 
De strategie i v m Brussel verdient onze speciale aandacht en zal 
dan ook een beianq-ijk onderdeel vormen van dit weekend 

HET P R O G R A M M A : 

— Vri jdag 16 september: 
19 uur Aankomst en kennismaking. 

20 uur Inleiding en jaarplanning 

— Zaterdag 17 september: 
Forumgesprek met • Ria Beckers, PPR-voorzitter, kamerlid en Jan Ter-
louw, D'66-voorzitter, kamerlid Gesprek met VU-voorzitter H. Schlltz 
over de nieuwe strategie. 

— Zondag 18 september : 
Gesprek met staatssekretaris Vic Anciaux over de strategie i v m 
Brussel Einde na het avondmaal rond 18 u 30 
Het weekend gaat zoals steeds door in het vormingscentrum « Hede-
nesse » 

HOE INSCHRIJVEN ? 

Door overschnjving van 350 fr (per persoon) op bankgiro 435-
0256851-75 van VUJO-Nationaal met vermelding van «Cadzand» 
Wie kinderoppas wenst neme kontakt op met het VUJO-sekreta-
naat 
Het volledig programma en de praktika worden toegezonden, na 
inschrijving. 

Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn 
van Antwerpen 

Plaatsen van laborant(e)-pathologie 

ANTWERPEN 

De bediening van laborant(e) 
wordt open verklaard m de spe
cialiteit pathologie. 
Huidige bruto-aanvangswed-
de . 30 638 fr. of 31 045 fr. per 
maand, naargelang de kandi
daten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haardtoelage 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting IS van toepassing. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur inleveren, 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 18 jaar bereiken 
uiterlijk op 31.12.1977, de leef
tijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 
12.8.1977. Toepassing der wet
ten van 3 81919, 27.5.1947 en 
2771961 

Diplomavereisten • diploma 
van laborant(e) van het ho
ger technisch niveau (Al) De 
kandidaten m het bezit van 
een diploma dat niet in het 
Nederlands is opgesteld zul
len voorafgaandelijk dienen 
onderworpen aan een taai-

proef voor het Vast Wer-
vingssekretanaat. Diegenen 
die zullen deelnemen aan 
het eindexamen van de 2e zit
tijd mogen eveneens hun 
kandidatuur stellen Zij zul
len echter slechts aan het 
examen voor de gepostuleer
de bediening mogen deelne
men onder voorbehoud van 
inlevering van het vereiste 
diploma. 

De kandidaten zullen onder
worpen worden aan een ver
gelijkend eksamen. Een 
werfreserve zal aangelegd 
worden met een duurtijd 
van 3 jaar. 
De laboranten kunnen ge
houden zijn tot onregelmati
ge diensturen. 
Inschrijvingsformulier, volle
dige voorwaarden en exa
menprogramma te bekomen 
op de 7e Afdeling/Perso
neelszaken van het Open
baar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Lange 
Gasthuisstraat 39 Antwer
pen (tel. 32.98.35 - 31.09.70) 
Inschrijvingsrechts: 120 fr. 
De aanvragen dienen toege
komen te zijn op het Sekreta-
riaat uiterlijk op 12.8.1977. 

Het vreemdelingenprobleem te Berchem 
VU-raadsl ld Erie Deleu hield t i jdens de gemeenteraadszitt ing van 28 juni ]l. 
een merkwaardige tussenkomst over het vraagstuk van de vreemdelingen in 
zijn gemeente Berchem. Tot slot van zijn tussenkomst verklaarde de h. Deleu 
dat over een vijf tal jaar IC/o van de Berchemse bevolking uit inwijkelingen 
zal bestaan. Toch even om over na te denken... 

De toestand op einde vong jaar was 
de volgende 
Op een totale bevolking van 47752 
inwoners waren er 3656 vreemde
lingen Dit IS 7,65%. het tweede hoog
ste cijfer van de randgemeenten van 
de stad Antwerpen 
Ten opzichte van 1970 betekent dit 
een toename in 6 jaar van 2,35% In 
1970 waren er immers 2 644 vreemde
lingen op een totale bevolking van 
50241 

In 1976 alleen al kwamen er 303 
vreemdelingen bij De jaarlijkse toena-

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autori jschool: Begij-
nenvest 99. Antw 
Tel 33.6058 en 45.0531 
Elke maandag om 19 u. ver
keersreglementen. 
)0 0/o KORTING'VOOh VU-LE
DEN 

me IS een onrustbare curve naar 
boven 
De massale aanwezigheid van vreem
delingen in Berchem, zoals overal 
elders in dit land, beschouwen we als 
totaal nefast zowel voor ons eigen 
volk als voor de vreemdelingen 
Kuituur, zeden en levensgewoonten 
van de vreemdelingen verschillen in 
ruime mate van de onze 

K L O O F 

Wanneer we rekening houden met de 
enorme konflikten die reeds bestaan 
tussen Vlamingen en Walen, dan 
moet het ons met verwonderen dat 
de geestelijke en kulturele afstand tus
sen ons en bij voorbeeld Marokkanen 
en Turken een bijna onoverbrugbare 
kloof IS 
Deze vreemdelingen slagen er uiter
aard met in deel te nemen aan ons kul-
tureel leven, anderzijds betekent hun 
groot aantal in ons midden een bedrei

ging voor ons zuiver kultureel erf
goed 
Vergeten we verder met dat het hier 
in werkelijkheid gaat om gastar
beiders d w z mensen die hier zijn ver
zeild geraakt omwille van onze ekono-
mie Het is de taak van onze gemeen
telijke en nationale overheid om in te 
staan voor hun sociaal welzijn, maar 
daarnaast betekent het begrip gastar
beider ook dat deze mensen hier 
slechts tijdelijk zijn Het ideaal dat we 
voor ons volk hebben vooropgezet 
werk in eigen streek, geldt ook voor 
deze mensen, leden van andere volks
gemeenschappen Het zou daarom 
ook goed zijn dat de ontwikkelings
samenwerking daarop gericht is 
Indien ik daarstraks sprak over een 
onoverbrugbare kloof tussen vreem
delingen en Vlamingen, dan spreekt 
het vanzelf dat bepaalde situaties in 
gemeentelijke scholen te Berchem ge
vaarlijk zijn voor onze kinderen 
Hierbij een treffend voorbeeld klas 

1 B van onze gemeenteschool in de 
St-Hubertusstraat 22 ingeschreven 
leerlingen, 9 Marokkanen, 11 Turken, 
1 Albanees, 1 Vlaming 
Wanneer we de toestand overschou-
wen van Instituut Centrum in de Bat-
kinstraat dan komen we tot volgende 

cijfers 255 ingeschreven leerlingen, 
153 vreemdelingen, 102 Vlamingen 
Het IS wel frappant dat de vreemde
lingen zich koncentreren in de laagste 
jaren, terwijl dit fel vermindert naarma
te men hoger opklimt (St-Hubertus
straat) 

1 A . 
1 B 
2A 
2B 
3 
4 
5 
6 

Vreemd 
14 
15 
20 
6 

14 
15 

. . . 9 
.. . 7 

Vlaming 

5 
5 
5 
3 

15 
11 
17 
15 

DISCRIMINATIE 

Blijkens verklaringen van leraars die 
les geven in dergelijke klassen staan 
de vreemde leerlingen intellektueel fel 
ten achter ten opzichte van de Vlaam
se kinderen. Dit verschijnsel is met 
meer dan logisch daar deze kinderen 
thuis nooit Nederlands hebben ge
hoord, wat betekent dat zij een flinke 
taalachterstand hebben 
Deze toestand is een dubbele discri
minatie 

1 Ten aanzien van de gastarbeiders-
kinderen, aangezien zij tot onmogelij
ke intellektuele inspanningen worden 
gedwongen 
2 Ten aanzien van de Vlaamse kinde
ren, aangezien zij in hun leerproces 
fel worden afgeremd 
Konkreet vragen wij alle gastarbei-
derskinderen in ieder leerjaar te schei
den van oe Vlaamse leerlingen in bei
der belang 
Graag hadden we dan ook gezien dat 
de verdeling van die klassen op die 
basis zou geschieden vanaf het vol
gend leerjaar 
Ten slotte zouden we nog willen wij
zen op het feit dat bij een zich handha
vende trend van inwijkingen, na de vol
gende zes jaar de Berchemse bevol
king zal bestaan voor meer dan 10% 
uit gastarbeiders, dit gaat alleen om 
officieel ingeschrevenen , hier kunnen 
we gerust een heel stel illegalen aan 
toevoegen, daarom zouden we dur
ven suggereren een reglement tot 
stopzetting van verdere inwijking van 
vreemdelingen uit te vaardigen 
De stellingname van raadslid Deleu is 
voor diPkussie vatbaar De Wij-redak-
tie vindt zijn tussenkomst meldens-
waard omdat Deleu het vreemdelin
genprobleem niet wil laten rotten 

14 JULI 1977 
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VU-Mol verwerpt 
inschrijvingsrecht 
De Volksunieafdeling Mol wenst de 
Egmontburgemeesters geluk met hun 
strijd voor het behoud van het 
Vlaams karakter van hun gemeenten 
tegen de opdringende verfransing en 
spreekt zich, solidair met hen, uit 
tegen het inschrijvingsrecht. 
De Volksunieafdeling Mol is van me
ning dat het beginsel, dat de inwijke-
ling zich dient aan te passen aan de 
streek waar hij zich vestigt, eveneens 
voor de franstaligen geldt. 

NIEUWS UIT 
MERKSEM 
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. We vertrekken aan VI. 
Huis Tijl 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. 46.02.79, 
ten zeerste wordt aanbevolen. 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. 031/36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091/22.45.62 

ANTIEK 
uit d e Antv\ /erpse po lder w.o. 
b r o o d k a s t e n , kabinet , sekre -
taires, k looster ta fe l , v i t r ine
kas ten. O o k meube len uit Z.
V laanderen , PIkardië, Nor -
nnandië en Bre tagne . 
DE PRINS V A N O R A N J E , 
H a v e n m a r k t 4, L i l lo (zat. en 
zon . nam. o f na a f sp raak , te l . 
031/68.66.59). 

De driejaarlijkse 
Hendrik 
Caspeeleprijs 
1977toegekend 
De Vlaamse Toeristenbond heeft 
voor de derde maal de Hendrik Cas
peeleprijs toegekend. De prijs — een 
som van 50.000 fr. en een gedenkpen
ning — wordt geschonken aan een 
Vlaamse operazanger of -zangeres 
voor biezondere prestaties in onze 
opera's. De kandidaat of kandidate 
moet tevens onze faam naar het bui
tenland hebben uitgedragen. 
De jury, bestaande uit de dames en 
heren, muziekrecensenten van de 
Vlaamse dagbladen, heeft unaniem 
besloten de prijs 1977 toe te kennen 
aan de heer lic. René Jacobs, uit 
Lochristi. 

De prijs zal aan de laureaat overhan
digd worden tijdens een korte plech
tigheid in het Antwerps bondsge
bouw, op woensdag 19 oktober te 17 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Voor wie zoekt... 
Studentenkamer te huur, w. en 
k. water. Nabij Groenplaats. Inl. 
031733.42.24 na 18 u. (N83) 

— Mooi appartement te huur op 
de grens St.-Katelijne-Waver en 
Mechelen, 2 slaapkamers, alle 
modern komfort, C V. ; onmiddel
lijk beschikbaar. Belangstellen
den kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 St.-Katelijne-Waver, tel. 
015-21.79.00 of bij diens ahwezig-
heid op het nummer 015-
20.31.26. 

(M86) 

— Jonge dame van 16 jaar 
zoekt een vakantiewerk voor on
geveer 3 weken in de omgeving 
van Mechelen. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So
mers, Liersesteenweg 11 te 
2580 St.-Katelijne-Waver, tel. 
015-21.79.00 of rechtstreeks bij 
de betrokkene op nummer 015-
75.61.75. 

— Wij zoeken een vertaler Ne
derlands-Frans, niet-universitair. 
Kandidatuur schriftelijk richten 
aan Mon Van Dijck, Beizegem-
straat 47, bus 7,1120 Brussel. 

N.85) 

— Juffrouw, 22 jaar, tweetalig 
en zeer goed Duits, diploma A6-
A2 boekhouden-handel zoekt 
passende betrekking in het Ant
werpse. 
Zich wenden tot volksvertegen
woordiger André De Beul, Fr. 
Nagelsplein 18, 2610 Wilrijk, tel. 
031-27.15.44. (87) 

n VU-Kalmthout 
besprak het akkoord 
De Volksunie-afdeling Kalmthout 
heeft in ledenvergadering van 14 juni 
1977 het gemeenschapspakt uitvoe
rig besproken. 
De aanwezigen zijn van oordeel dat 
dit akkoord, naast een flink aantal 
positieve elementen, ook enkele pun
ten bevat die voor de Vlaamse volks
gemeenschap gevaren inhouden. 
Zij stellen anderzijds vast dat de uit
voerende organen van de Vlaamse 
gemeenschap kunnen beschikken 
over strukturen en middelen om aan 
de verfransing van Vlaams-Brabant 
een einde te stellen en deze terug te 
dringen en aldus de integriteit van ons 
grondgebied veilig te stellen. 
Zij eisen dan ook dat de Volksunie-
aanwezigheid in regering en parle
ment de motor zal zijn die de leden 
van de Vlaamse gemeenschapsraad 
in de nieuwe toestand zal verplichten 
tot een aktieve politiek in deze aange
legenheid en om de voornoemde 
machtsmiddelen onbeschroomd te ge
bruiken. 

Zij eisen in elk geval dat de Volksunie, 
bij gebleken kwade trouw of lamlen
digheid van regeringspartners, er 
niet voor zal terugdeinzen de taktiek 
te gebruiken die de tegenpartij al zo 
dikwijls met sukses heeft toegepast, 
zoals dreigen met regeringskrisis. 
Zij eisen eveneens dat de uitvoeren
de organen van de Vlaamse Volksge
meenschap, onder impuls van de 
Volksunie, alles in het werk zullen stel
len om in de Brusselse agglomeratie 
de Vlaamse aanwezigheid te bevorde
ren, en om een strategie uit te werken 
met het doel de Vlamingen die zich 
onder sociale druk hebben laten ver
fransen, door een gepaste tegendruk 
terug te winnen voor de Vlaamse 
volksgemeenschap. 
De Volksunie-afdeling Kalmthout 
geeft uiting aan haar geloof en ver
trouwen in de radikale Vlaams-Natio-
nale gezindheid van het partijbestuur 
en van de Volksunie-parlementariërs 
en -regeringsleden en betuigt haar vol
ledige en waakzame steun. 
Zij verwachten dat dit gemeenschaps
pakt een eerste stap zal zijn naar een 
volledig zelfstandige Vlaamse Staat I 
Bij de eerste gelegenheid, bv. op de 
arrorjdissementsraad, bij de partij-in
stanties een voorstel tot statutenwijzi
ging in te dienen, wijziging die daarin 
moet bestaan dat een kaderiedenkon-
gres moet bijeengeroepen worden 
om te beslissen over eventuele deel
name aan (toekomstige) regeringsfor
maties. 

Het huidig regeringsakkoord, on
danks de enkele nadelen, ten volle te 
steunen. Dit werdt beslist met over
grote meerderheid. 

B O R G E R H O U T 

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

VERZOEK 

Gooi de prentbriefkaarten, die je 
\ an jouw vrienden met vakantie 
ontvangt, niet w e g ! Stuur ze 
dan liever naar de redaktie van 
ons blad (portkosten worden 
vergoed), t av . Gust Geens, Bar-
rikadenplein 12, te 1000 Brussel. 
Vriendelijk tsedankt! 

SPANJE 
Appartement van partikulier nog 
vrij in augustus - Costa Dorada 
op 50 m van mooi zandstrand -
Slapen voor 6 personen. Tel. 
053/21.29.11. (N84) 

— Jongeling (20 jJ Hulpboek
houder (A2-A6) zoekt passend 
werk in de streek van Aalst. 
— Juffrouw, Laborante A2 + 
diploma biochemie zoekt werk 
in de streek van Aalst. 
Licentiaat in handels- en financië
le wetenschappen zoekt plaats 
in onderwijs in de omgeving van 
Aalst Inlichtingen bij kamerlid 
Jan Caudron, tel. 053/70.40.64. 

(N84) 

— Stencilmachine in zeer goede 
staat te koop wegens aanschaf 
grotere machine. Volledig be
trouwbaar Zich wenden redak
t i e - W ! J » . (N81) 

— Dame van de buiten zoekt 
een plaatsje om het huishouden 
te doen bij een alleenstaande 
heer, tussen 45 tot 55 jaar, voor 
2 of 3 dagen per week, ook tij
dens de vakantie. Tel. 054/ 
33.82.36, liefst bellen 's middags 
om 12 u. ofwel om 16 u. Liefst in 
de buurt van Brussel. (N87) 

WIJ 8 

BABY-SIT 

Zich wenden to t : Katelijne Noels, 
Twee Gezusterslaan 39, 2100 Deur-
ne. Telefoon : 24.35.81. 

;^Z^e/fSèeft^. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van maatschappelijk(e) assistent(e) 

. 

De bediening van maat-
schappelijk(e) assistent(e) 
wordt openverklaard. 
Huidige bruto-aanvangswed-
de : 30.638 fr. of 31.045 fr. per 
maand, naargelang de kandi
daten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 
Een vergelijkend examen zal 
afgenomen worden, waarna 
een werfreserve zal worden 
aangelegd met een geldig
heidsduur van drie jaar, die 
zal aanvang nemen bij de 
benoeming van de eerst in 
aanmerking komende kandi
daat. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goede zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, inleveren, 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
en deze van 40 jaar niet over
schreden hebben op 
12.8.1977. Toepassing der wet
ten van 3.8.1919, 27.5.1947 en 
27.7.1961. 
Studievereisten: diploma 
van maatschappelijk(e) assis-

tent(e). De kandidaten in het 
bezit van een diploma dat 
niet in het Nederlands is op
gesteld zullen voorafgaande
lijk dienen onderworpen aan 
een taaiproef voor het Vast 
Wen/ingssekretariaat. Diege
nen die zullen deelnemen 
aan het eindeksamen van de 
2e zittijd mogen eveneens 
hun kandidatuur stellen. Zij 
zullen echter slechts aan het 
examen voor de gepostuleer
de bediening mogen deelne
men onder voorbehoud van 
inlevering van het vereiste 
diploma. 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 
Inschrijvingsrechts: 120 fr. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsfor
mulier te bekomen op de 7e 

Afdeling-Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Antwerpen, Lange 
Gasthuisstraat 39. 
De aanvragen dienen op het 
sekretariaat. Lange Gasthuis
straat 33, toegekomen te zijn 
uiterlijk op 12.8.1977. 

VU-Berchem 
niet zo gelukkig met 
Egmont 
De Volksunie-afdeling Berchem, met 
12 mandatarissen in de gemeente
raad en 3 in het O C M W , alsmede het 
ganse bestuur, betuigt hiermede haar 
solidariteit met de Eqmont-burgemees-
ters in hun eensgezind verzet tegen 
het inschrijvingsrecht voor frankofo-
nen in hun gemeenten. 
De afdeling is van mening dat dit 
•< recht», samen met het opgeven van 
de pariteit in Brussel, een zeer nega
tief aspekt is van het Eqmontakkoord, 
dat de weg naar zelfbestuur en terri
toriale integriteit ernstig in het ge
drang kan brengen. 
De Volksunie-afdeling Berchem be
tuigt ook haar instemming met de stel-
lingname van het Volksunie-arrondis-
sementsbestuur Brussel-Halle-Vilvoor-
de, dat eveneens zijn wil heeft ken
baar gemaakt om de negatieve pun
ten van het gemeenschapspakt te 
bestrijden. 

De Pr. Oskar de 
Gruyterprijzen van 
de VTB werden 
toegekend 
Op woensdag 22 juni, kwam de jury, 
bestaande uit alle dames en heren, 
officiële toneelrecensenten van de 
Vlaamse dagbladpers, onder voorzit
terschap van VTB-voorzitter Jozef 
van Overstraeten, samen om de dr. 
Oskar de Gruyterprijzen te bespre
ken. 
Er werd beslist de prijs voor een aktri-
ce dit jaar toe te kennen aan me
vrouw Julienne de Bruyn, voor haar 
rol als Emma Mörschel of Engeltje In 
« Kleine Man, wat nu ? » van Tankred 
Dorst, naar een novelle van Hans Fal-
lada. 
Voor de eerste maal werd dit jaar 
een tweede dr. Oskar de Gruyterprijs 
toegekend en wel voor een regisseur. 
Eenstemmig werd beslist deze prijs 
toe te kennen aan de heer Jean-Pier
re de Decker, voor « De Nacht der Tri-
baden » van Per OIov Enquist. 
De prijzen, bestaande uit een gouden 
herinneringsmedalje en de som van 
30.000 fr., zullen aan de bekroonden 
in het Antwerpse bondsgebouw van 
de VTB-VAB worden overhandigd tij
dens een korte plechtigheid, op woens
dag 5 oktober te 17 u. 
Alle bewonderaars van de bekroon
den zijn van harte uitgenodigd. 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Leradruimte van 30 tot 5Ó m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveidlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. 02/268.14.02 

LjanieS eii horen, m uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054/33.37.56 

DE OUDE KRING 
Café vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

'J<OET$VVERKENf VAN DER MIJNS-
BRUGGE & ZONEN. Perfekte afwer
king - juiste tinten. Affligemstraat 18. 
1742 TERNAT CSt Kat. Lombeek) 

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

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/46.11.88-46.24.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.17.42-44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33.2000 Antwerpen 
031/37.45.72 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven. Tel.: 016/23.47.94 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734.06.43 
Na 18 u. 425.4642 

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

OOK N A A r MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 
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LIMBURG 
Maaseik of Neeroeteren? 

Na zes maanden nog steeds 
geen gemeentehuis 
De fustegemeente Maaseik bestaat nu zes maanden maar, ondanks regelma
t ig behandelen van het punt in verband met de zetel van de nieuwe entiteit, is 
de CVP-meerderheid er tot nu toe nog met in geslaagd ondubbelzinnig vast 
te stellen of Maaseik of Neeroeteren zetel is 
Per 1 februari II op de eerste bi jeenkomst van de nieuwe gemeenteraadsle
den was de voor lopige keuze van de zetel van de gemeente reeds op de agen
da 

In dit verband vinden wij in « Vademe 
cum voor de gefusioneerde gemeen
ten » uitgave van het ministerie van 
Binnenlaridse Zaken onder nummer 
1212 volgende tekst «Het koninklijk 
besluit van 3 oktober 1975 houdende 
regeling van zekere modaliteiten en 
gevolgen van de samenvoeging van 
gemeenten en grenswijzigingen ver 
wezenlijk! door het kon'nklijk besluit 
van 17 9 75 en bekrachtigd bij de wet 
van 3012 75 stelt in artikel 11 met het 
oog op de installatievergadenngen 
van de nieuwe gemeenteraad voorio 
pig de zetel van de gemeente vast in 
het gemeentehuis van de zogenaam
de pilootgemeente nominatief ver
meld in artikel 1 van dat koninklijk , 
besluit BIJ toepassing van voornoem
de artikelen van de Grondwet en van 
de gemeentewet kan de gemeente
raad bij gemotiveerde beslissing er
toe besluiten de zetel van de gemeen
te te verplaatsen Zoals alle gemeente-
raadsbeslissingen behoort die beslis
sing natuurlijk ter goedkeuring aan de 
administratieve voogdij onderworpen 
te worden» 
D u b b e l z i n n i g h e i d 
Toen begon de dubbelzinnigheid J 
Gutschoven burgemeester stelde 
voor dat men de raadszittingen voorlo
pig nog te Maaseik zou laten door
gaan De gemeentelijke diensten zou
den voorlopig over de drie centra 
Maaseik Neeroeteren Opoeteren 
verdeeld blijven en men zou spoedig 
overgaan tot de inplanting van een 
administratief centrum te Neeroete
ren Maar de oppositie bij monde van 
o a VU-gemeenteraadsleden Cup

pens en Cornelissen eiste een duidelij
ke stemming «Voor de administratie 
mag u gerust verscheidene huizen in 
gebruik nemen zei Jaak Cuppens 
maar daarmee is de zetel van de 
gemeente nog met aangeduid en wat 
u zegt over het administratief centrum 
kan nog lang op zich laten wachten 
misschien 6 jaar» waaraan J Corne
lissen toevoegde « Wij willen duidelijk 
weten welk het korrespondentieadres 
van de nieuwe gemeente zal zijn en 
waar de raadszittingen dan voortaan 
zullen doorgaan» Bij 18 stemmen 
tegen 7 werd toen beslist dat Neeroe
teren de zetel van de gemeente zou 
worden In die richting stemde ook 
burgemeester Gutschoven Maar hij 
bleef in Maaseik en nep de tweede 
vergadering van de gemeenteraad bij
een in Maaseik omdat de raadszaal 
van Maaseik volgens hem de enige 
was in de drie gemeentehuizen waar 
ruimte aanwezig was om de 25 ge
meenteraadsleden en het publiek vol
doende plaats te bieden VU-gemeen-
teraadslid Jaak Cuppens en BSP-ge-
meenteraadslid H Rubens maakten 
de meerderheid duidelijk dat deze ver
gadering onwettig was en dat het 
bestuursapparaat na de beslissing 
van vonge zitting onmiddellijk in Neer
oeteren van start was moeten gaan 

De gevolgen van de dubbelzinnigheid 
van de CVP meerderheid lieten niet 
lang op zich wachten De klacht inge
diend door Jaak Cuppens werd ver
worpen en de beslissing van vestiging 
van de nieuwe zetel van de gemeente 
te Neeroeteren werd door de over 
heid geschorst 

W a a r d a n w e l ' 

Jaak Cuppens had klacht ingediend 
bij de minister van Binnenlandse Za
ken Het antwoord van de minister 
luidde «Het begrip zetel van de 
gemeente is met jundisch doch slaat 
dit begrip op een feitelijke toestand 
zoals die voortvloeit uit de feiten » 
Deze feiten zijn dat te Maaseik nog 
schepenkolleges gehouden worden 
en gemeenteraadsvergadenngen 
Verder in dezelfde bnef «Uit het 
samenlezen van de besluiten van 1 en 
21 februan 77 van de Gemeenteraad 
van Maaseik moet worden afgeleid 
dat de gemeenteraadsbeslissing van 
/ februan stilzwijgend is ingetrokken 
en dat de zetel van de gemeente 
thans gevestigd is op het gemeente
huis van de vroegere gemeente Maas 
eik vermits aldaar het kabinet van de 
burgemeester het sekretariaat de 
personeelsdienst en de dienst van de 
burgerlijke stand zijn gevestigd en de 
vergaderingen van de raad en van 
het kollege er worden gehouden » 

Hier wou de meerderheid mets aan 
veranderen en bij een nieuwe behan
deling van hetzelfde punt werd dezelf
de beslissing getroffen 

Op 1 juli gemeenteraad Op agenda 
o a uitbreiding van het gemeente
huis Maar welk gemeentehuis ' Op 
23 juni IS inderdaad in Maaseik een 
nieuw bericht van schorsing aangeko
men Ondanks het feit dat de uitnodi
gingen voor de vergadering twee 
dagen eerder opgestuurd waren ge 
weest had voor de duidelijkheid deze 
brief in de map moeten liggen maar 
zoals in 4 andere mappen geen 
papier Tot daar toe maar dan had de 
CVP-meerderheid tenminste bij be
handelen dit punt moeten intrekken 
met de nodige uitleg Dit gebeurde 
met I In Maaseik, fusiegemeente, gaat 
men dus het gemeentehuis uitbreiden 
maar welk, dat kan nog niemand zeg
gen van ondubbelzinmgheid gespro
ken 

BRABANT 
1500 Vlaams-Brusselse senioren op sportieve toer 

Met de 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

naar 

JOEGOSLAVIË 
PER VLIEGTUIG 

SPECIAAL BEPERKT AANBOD! 
^ A A # ^ korting PER WEEK 
• I H I WW voor de afreizen 

• w W I I • van 14/8 tot 11/9 

naar PODGORA en DUBROVNIK. 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St-Jakobsroarkt 45-47 
2000 Antwerpen - Tel. 031/31.76.80 

Vergunning Kat A - nr 1185 

Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Has
selt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oosten
de, Roeselare, St -Niklaas, Turnhout en Vilvoorde 

FVV-

Nationaal 

Het sekretariaat is gesloten van 15 juli 
tot 8 augustus Indien je tijdens de 
vakantie voor dnngende zaken te
recht wil dan IS de hele dag de moge
lijkheid hiertoe op 9 23 en 30 augus
tus (telefonisch en persoonlijk) De 
andere dagen (buiten de vakantie 
om) bestaat de kans dat Viviane «in t 
veld» werkt 

reizen 
Verken de wereld 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 
R K S / 0 0 1 

In het Leuvens 

St.-Pietershospitaal 

zijn Vlaamse affiches 

verboden 

D e 36 sen io renk lubs in Brusse l die z o w a t 8000 V laamse derde- lee f t i jders g r o e p e r e n h ie lden z o n d a g jl hun 
d e r d e s p o r t d a g M e e r dan 1500 van hun leden w a r e n o p g e d a a g d en be lee fden e e n V laamse ke rmis van for
maa t O n d e r d e t o e s c h o u w e r s s taa tssekre ta r i s V i c Anc iaux d ie z ich duidel i jk v e r h e u g d t o o n d e ove r de vitali
te i t van deze V laamse sen io ren i 

Op 1 juli 1977 bood raadslid Van Itterbeek zich aan bij de waarne
mende direkteur van het St-Pietershospitaal te Leuven dat nog 
steeds uitgebaat wordt door de geneeskundige fakulteit van de UCL, 
om er in de inkomsthal aanplakbrieven aan te brengen een van de 
50ste IJzerbedevaart en een andera « Spreek steeds uw taal te Brus
sel» 

Na de gemeenteraadszitting van 26 juni jl had de burgemeester op 
een interpellatie van genoemd raadslid verklaard dat er geen proble
men waren om Nederlandstalige affiches uit te hangen in het St-Pie-
tershospitaal Nu blijkt dat het O C M W voet bij stek houdt de beslis-
sina van de raad dat enkele inwendige aanplakkingen mooen gebeu
ren, blijft gehandhaafd In de praktijk komt het erop neer dat overwe
gend zoniet uitsluitend Franstalige affiches toegestaan zijn. zoals dat 
op dit ogenblik het ge v/al is 

Raadslid Van Itterbeek legde de zaak opnieuw voor aan het stadsbe
stuur dat bij afwezigheid van de burgemeester geen beslissing kon 
meedelen Slotsom is dat in een Vlaamse stad in het openbaar zieken
huis van het O C M W geen Nederlandstalige affiches kunnen uitge
hangen worden De VU-fraktie heeft tegen die onduldbare toestand 
officieel protest aangetekend bij de voorzitter van het O C M W en het 
stadsbestuur 
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Geslaagde Guldensporenherdenking te Jette 
Voorzitter Schobben van de Vlaamse 
Bond van Gepensioneerden mocht 
met fierheid een 400-tal personen ver
welkomen vy/aaronder veel jongeren 
en afgevaardigden van andere bon
den uit de agglomeratie 
De heer Jan Weckx zette met een 
kwinkslag het optreden van het koor 
van de V B G J in Een koor dat ver 
schillende Vlaamse liederen te beste 
gaf 

Hierna volgde Jef Eibers met zijn 
gekende liederen waarvan enkele 
door het publiek duchtig werden mee
gezongen 

Het tweede gedeelte werd ingezet 
door een toespraak van Jan De Ber-
langeer agglomeratie- en gemeente
raadslid tevens ere-voorzitter van de 
Vlaamse bond Hij verheugde zich 
over de Vlaamse verwezenlijkingen 

te Jette zoals het Vlaams ziekenhuis 
de beschuttende werkplaats e a 
Doch stelde vast dat in de agglomera
tie de Vlamingen steeds een werkelij
ke politieke macht moeten ontberen 
Daarom verheugde hij zich over de 
eigen strukturen die thans worden 
opgebouwd in de agglomeratie 
Op gemeentelijk vlak verheugde hij er 
zich over dat er eindelijk twee kulture-
le kommissies worden opgericht die 
meer zullen zijn dan gewone adviesor
ganen zodat in de toekomst het 
onmogelijk zal zijn dat in de agglome 
ratie een franstalig schepenkoliege al
leen wikt en beschikt 
Ten slotte deed hij een oproep tot een
dracht onder de Vlamingen te Brus 
se! 

Na een tweede optreden van het 
koor en Jef Eibers kwam Paul Daels 
V V B voorzitter aan de beurt In een 

ietwat lange maar boeiende gelegen
heidstoespraak maakte hij een verge
lijking tussen de strijd in 1302 en deze 
voor de Vlamingen in 1977 
Toegevend dat indien thans bepaalde 
toegevingen moesten gedaan wor
den de V U geen schuld treft Hij 
hekelde het mschnjvmgsrecht toege
kend in de randwijken en hoewel er 
positieve punten zijn in het Egmont 
pakt vond hij dit een te hoge pnjs 
Tenslotte deed hij eveneens een op
roep tot eendracht onder alle Vlamin
gen 

Onder het zingen van ons nationaal 
lied de Vlaamse Leeuw eindigde 
deze geslaagde viering 
BIJ de aanwezigen wensen wij nog te 
vermelden de heren V Van Aelst en 
Andre Monteyne alsook mevrouw 
Van Herck 

O p schr i f te l i jke aanvraag van onze V U - g e m e e n t e r a a d s l e d e n en d e plaatsel i jke soc io-ku l tu re le raad liet d e 
gemeente l i j ke M u z i e k a k a d e m i e - A c a d e m i e C o m m u n a l e d e M u s i q u e t e Je t t e d e l eeuw k l a u w e n Daar zit 
nnuziek in (foto Studio Dann) 

Met PAPLADA Breugel achterna! 
Pol De Mont die uit het Pa|ottenlandse Wambeek afkomstig was dichtte over 
zijn geboortestreek 

«Ik weet geen streek die het bij U kan halen 
in vele vruchtbaarheid en schoonheidsglans 
Uw groene heuvels en nog groener dalen 
omringen Brussel met smaragden krans » 

Inderdaad, het Pajottenland is mooi Bij Bert Decorte lezen wij « Al t i jd duikt 
Breugel op in dit landschap > 

Op initiatief van Wil ly Ronsmans en Maurits Van Liedekerke werden de Pajot-
tenlandse Plastische Dagen op touw gezet 
Beiden zjjn in de gemeente Liedekerke respektieveli jk direkteur van de 
Gemeenteli jke Akademie voor Plastische Kunsten en schepen van Kuituur 

P A P L A D A 

Deze ietwat uitheemse benaming 
staat voor PAjottenlandse PLAsti-
sche DAgen 
Deze dagen gaan ip de maand juli 
door op vrijdag 22 zaterdag 23 en 
zondag 24 juli In de maand augustus 
op vrijdag 19 zaterdag 20 en zondag 
21 augustus 

W a t g e b e u r t er nu p r e c i e s o p 
deze d a g e n ? 

Onder begeleid ng van bekwame mo
nitoren kunnen de deelnemers in de 
vrije natuur schilderen tekenen akwa-
relleren 
De monitoren zorgen enkel voor de 
nodige kunst-technische begeleiding 

> ^ ' 

- ' ^ ^ t l 

u pajot;feenland8e^ 
p l a s t i s c h e 

d a g e n » 

maar laten het initiatief volledig aan 
de Papladaist i 

P r a k t i k a 

Op de aangekondigde dagen komen 
de ingeschrevenen samen om 14 u 
aan de kerk (de trappen) van Onze 
Lieve-Vrouw-Lombeek (fuziegemeen-
te Roosdaal) 
Van daaruit worden de mooiste 
plaatsjes van de streek aangedaan 
Er wordt gewerkt tot 18 u 
BIJ echt slecht weer gaat Paplada niet 
door en wordt tot s anderendaags uit
gesteld 
ledere Papladaist brengt zijn eigen 
materiaal mee voor de gekozen tech
niek 

Dat kan zijn 
— een zitstoeltje 
— een veldchevalet (ezel) 
— penselen voor olieverf of akwarel 
— waterverf (akwarel) 
— olieverf 
— gouache (plakkaatverf) 
— potloden stiften waskrijtjes 
— waterbekertjes 
— papier schetsblok 
— schildersdoek 

Het IS wel nodig dat voorafgaandelijk 
wordt ingeschreven op volgend 
adres De h Willy Ronsmans Bego-
nialaan 39 1740 Ternat tel 
02 /5822527 en dit liefst ten laatste 
een dnetal dagen voor de driedaagse 
Inschrijvingsgeld 100 fr per driedaag
se op prk 000 0103435-33 Er is geen 
ouderdomslimiet 
De ingeschreven deelnemers ontvan
gen een map met interessante gege
vens over tekenen en schilderen voor 
liefhebbers Tijdens de Papladadagen 
IS pauze voorzien voor pik-nik en het 
drinken van een echte Pajottenlandse 
geuze 
De deelnemers dienen in te staar 
voor eigen vervoer 
De innchters zijn met verantwoorde
lijk voor gebeurlijke ongevallen 

T e n t o o n s t e l l i n g 

Het ligt in de bedoeling de tijdens de 
PAPLADA gemaakte werken in het 
najaar van 1977 op een tentoonstel
ling samen te brengen 

Druivenstreek-Voerstreek 

Schoolverlaters aandacht! 
Vele jongeren hebben zopas hun studies beëindigd dit is voor velen 
een opluchting maar de problemen zijn daarmee met opgelost 
Integendeel de administratieve beginnen nog maar Naast het feit dat 
ZIJ zich onmiddel l i jk als werkzoekende moeten laten inschnjven inge
val ZIJ nog geen we-k hebben moeten z'j zich ook in regel stellen met 
de ziekteverzekering 
Om alle moeilijkheden te vermijden wendt U onmiddel l i jk tot het 
Algemeen Vlaams Ziekenfonds (Vlaamse Ziekenkas) wij brengen 
voor U alles probleemloos in orde 
Een goeie raad wacht met tot wanneer U de eerste bijdragebon van 
de werkgever of van de werklozendienst hebt ontvangen om U in 
regel te stellen doe het nu Vooral jongeren die met werken gaan of 
werklozensteun genieten — dus gewoon thuis blijven — raden we 
ten stelligste aan zo snel mogelijk met ons kontakt te rremen Dit zal 
hun veel moeilijkheden en geld besparen 
U kunt steeds terecht Langeweg 34 te Maleizen tel 653 91 52 Of 
een telefoontje volstaat en we komen U thuis opzoeken om alles vlug 
in orde te brengen 

ZITDAGEN 

Overi|S9-Centrum — Heuvelstr 40 (2e verd) donderdag 14 
juli, 18 en 25 augustus van 9 tot 11 u 30 dinsdag 12 juli van 19 u 30 
tot 20 u 30 

Hoei laart — zaal St-Clemens donderdag 11 augustus van 19 u 30 
tot 20 u 30 

Eizer — bij Desees zaterdag 30 juli en 27 augustus van 20 tot 21 u 

Maleizen — Langeweg 34 zaterdag juli, 13 en 27 augustus 
van 10 tot 12 u 

Duisburg — (zie Eizer) 

Vossem — Cafe Congo donderdag 14 juli en 18 augustus van 20 
tot 21 ü 

Sprokkels uit Groot-Leuven 
— Op vraag van de V U komt er nu 
toch op een vaste dag een maandelijk
se omhaling voor grof nuisvuil te Wijg 
maal 
— In de inkomhal van het St-Pieters-
hospitaat mogen nu weer Nederland
stalige aanplakbrieven uitgehangen 
worden dit nadat de stad zelf moeilijk
heden ondervonden had om een 11 -ju
li affiche aan te brengen 
— Van itterbeek maande het Kollege 
aan tijdens de vakantieperiode met in 
te gaan op voorstellen om toneelvoor
stellingen door de Gala Karsenty te 
programmeren in de stadsschouw
burg voor 1977-1978 Hij hennnerde 
eraan dat de V U het grootste voorbe
houd maakt 
— Voorts waarschuwde de V U het 
Kollege ervoor dat er dnngend veilig
heidsmaatregelen diener getroffen 
ter bescherming van de spelende kin
deren in de ruines van het Michotte-
park De burgemeester antwoordde 
dat de bouwfirma aangeschreven 
werd maar met reageerde, wat Van 
Itterbeek het Kollege van laksheid 
deed beschuldigen tegenover de 
bouwfirma 

— Voor het gebruik van de sport-
schuur in Wilsele is het CVP-raadslid 
Hebbinckhuis van Wilsele fel gekant 
tegen medebeheer door de wijkraad 
De burgemeester van zijn kant zei dat 

de wijkraad via de sportraad bij het 
gebruik kan betrokken worden 
— Na lang zoeken in de dossiers kon 
de burgemeester op vraag van Van 
Itterbeek aan de raad meedelen dat 
bij voorgenomen grenskorrekties tus
sen Leuven Holsbeek Oud-Heverlee 
en Haacht er 23 woningen en 64 
inwoners van Leuven naar Holsbeek 
verhuizen 57 woningen en 155 inwo
ners van Holsbeek naar Leuven en 1 
woning en 4 inwoners van Leuven 
naar Oud-Heverlee Noch de inwo
ners noch de betrokken aangrenzen
de gemeenten werden bij de korrek-
ties betrokken i 

— BIJ de tijdelijke aanstelling van een 
nieuwe stadsgeneesheer trok raads
lid Rob Vandezande fel van leer 
tegen het feit dat er voor die openba
re betrekking geen publieke oproe
ping voor kandidaten gedaan was 
wat door de schepen van personeel 
beaamd wero 
— VU'er Van Itterbeek vroeg nog dat 
er voor de vt/ijk Tiense Poort een 
inwendige henndeling van het grond
gebied zou doorgevoerd worden om
dat de talrijke inwoners van die wijk 
met naai het gemeentehuis van He-
veriee zouden moeten gaan maar 
naar loketten in de eigen wijk De bur
gemeester beloofde aan De Mol loket
diensten in te nchten 

Brusselse VUJO deed het met bloemen 
Op zaterdag 9 juli stapten zowat 200 
Volksuniejongeren uit de agglomera
tie Brussel door de Brusselse winkel 
straat de Nieuwstraat Naar aanlei
ding van de viering van het feest van 
11 juli werden bloemen vergezeld van 
een pamflet waarin ze de 675 jaar 
Vlaamse stnjd beklemtoonden uitge
deeld 
De Volksumejongeren stapten ook op 
met leeuwevlaggen en met een eigen 

muziekkapel 
De Volksumejongeren doen een op 
roep tot alle Vlaams-nationale krach 
ten om gebundeld te blijven in de 
Volksunie om nu meer dan ooit te 
waken over de uitvoenng van het 
Egmontakkoord 
De Volksumejongeren uit Brussel zul 
len staatssekretaris de h Anciaux met 
hart en ziel steunen bij de harde taak 
die hem te wachten staat 

FEESTnae FEESTOAB 
O m d a t de m a c h t h e b b e r s van M o l e n b e e k hadden g e w e i g e r d o p 11 juli 

of f ic ieel te v laggen b e d a c h t e n d e V l a m i n g e n er w a t anders o p Z e 

h ingen a f f icnes o p d ie onze nat ionale f ees tdag a a n k o n d i g d e n 
D e ve ran twoo rde l i j ke u i tgever w a s n iemand minder dan 

Jan Breyde l , G r o t e M a r k 1, te B r u g g e (foto Studio Dann) 

WIJ lO 
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OOST-VLAANDEREN 
Een half jaar fusiegemeente Groot-Lochristi met.. 

...een burgemeester die 
eens mist 

wel 

Het begon op 2 januari 1977 eerste 
z(tting van de nieuwe genieenteraad 
Daar beging de meerderheid de ver
gissing van openbare ambtenaren de 
eedaflegging te laten doen in het 
geheim Het verslag hierover voorge
lezen in de tweede gemeenteraad ver
meldde dit anders en uitleg daarover 
vragend zei de heer Burgemeester 
dat iedereen wel eens m is t 
De tweede gemeenteraad moest het 
tsestuur het onprettige werk opknap
pen twee tijdelijk aangestelde onder
wijzers de laan uit te sturen Dit om 
reden van de reaffektatieregeling 
Een vergetelheid ' Een missing ' 
De derde gemeenteraad stond tus 
sen alle punten in punt 6 regulanza-
tie personeelskader Hier ging het 
opnieuw over het verhelpen van enke
le vergissingen in verband met ge-
meentewerklieden Situatie die vooral 
door toedoen van een invloednjke per
soon in het gemeentebestuur was ont
staan I 

In de vierde gemeenteraad worden 
bevorderden geschorst en geschor
sten bevorderd allemaal een kwestie 
van regularizatie van vroeger begane 
missingen i 
De klap op de vuurpijl komt in de vijf
de gemeenteraad waar de raad ervan 
wordt in kennis gesteld dat de sekre-
tans en de gemeenteontvanger wor
den geschorst om reden van een ver
gissing begaan bij het bepalen van de 
benoemingsvoorwaarden en wegens 
het vergeten van een bepaalde zins
nede aangaande zekere vrijstellingen 
Alsof dit nog niet genoeg was werd 

ons in een volgende punt medege 
deeld dat een, in de vierde raad bevor
derd politie-brigadier reeds geschorst 
om reden van te vlugge benoeming 
opnieuw geschorst wordt wegens het 
feit dat men nog met in orde is met 
het vaststellen van een kader 
De zesde zitting behandelde o a her
nemen van een raadsbeslissing van 
vroegere gemeente Lochnsti over 
aanvraag tot onteigening van de ei
gendommen palend aan het Oud-Ge-
meentehuis 

Enerzijds wordt hier aan een bepaal
de eigenaar een bouwvergunning af
geleverd terwijl anderzijds door de
zelfde burgemeester aan een plaatse
lijke jeugdklub de belofte wordt ge
daan bovenvernoemde eigenaar te 
onteigenen Administratieve vergissin
gen of typische elektorale CVP-poli-
t i e k ' Een dergelijke situatie kwam 
voor in de derde en vierde gemeente
raad waar de raad in de eerst 
genoemde zitting moest beslissen 
over de goedkeuring van een prefab-
klublokaal te Lochnsti bestaande uit 
twee lokalen dat tijdelijk dienst moest 
doen voor klaslokalen In de volgende 
gemeenteraad moest beslist worden 
over de goedkeuring van de eigenlijke 
uitbreiding van de schoollokalen van 
de bestaande emeenteschool te Lo
chnsti 

De plaats waar men wenst de klublo-
kalen te bouwen is gelegen op verka-
waarvoor eerst het BPA moet gewij
zigd worden Hieraan heeft het ge
meentebestuur waarschijnlijk • met ge
dacht» Het prefab-klublokaal was 

een snelle voorlopige oplossing voor 
de scholen aldus het bestuur W e 
moeten nog steeds afwachten aan 
welk schoolgebouw er nu het eerst 
zal begonnen worden Of wenste 
het gemeentebestuur toch een klublo-
kaal maar op de wijze de raad om de 
tuin te leiden zodoende de gehele 
akkommodatie met ter sprake te moe
ten brengen Het was toch een poging 
om twee heren terzelfdertijd te die 
nen enerzijds het schoolhoofd de 
ouders en de kinderen anderzijds de 
groeperingen 

GROOT-LOCHRISTI = Lochns
ti Beervelde Zeveneken Zaffe-
lare Zetelverdeling in de ge
meenteraad 12 CVP meerder
heid 7 PVV 3 BLOCK 1 V U 
Gemeenteraadslid VU Guido 
Boon e 

In de zevende gemeenteraad vjera ae 
begroting onder de loep genomen 
Daar werd een post van 200 000 f r 
ingeschreven v o o ' publiciteit van de 
gemeentescholen Bij de vraag wat 
dit behelsde kregen we het ant
woord dit bedrag zal met gespen 
deerd worden en er zal geen publici
teit gevoerd worden Is dit een begro
ting in funkfce van het te voeren 
beleid ' zij waren misschien verge
ten wat ze met het geld nog konden 
aanvangen een vergissing ' 
Na zeven gemeenteraden waar ge
schorsten werden benoerrid en be
noemden werden geschorst waar 
men om reden van elektorale politiek-
jes bepaalde mistoestanden kweekt 
vraagt men zich af of « Besturen voor
uitzien is"?» 

2 X 11 juli 
te Deinze 
W e zouden een hoofdstuk kunnen 
schrijven over de geschiedenis van 
de 11 julivieringen te Deinze Een 
nieuw hoofdstuk begint dan nadat 
raadslid Coessens voorstelde dat het 
stadsbestuur jaarlijks een officiële vie-
nng zou inrichten en 11 juli voor het 
stadspersoneel een vrije dag zou wor 
den Dit gebeurde in 1974 voor het 
eerst Maar in 1975 deed het stadsbe
stuur mets Daarom richtte de Volks
unie dan een alternatieve viewing in als 
« strijdvergadering » In 1976 deed het 
stadsbestuur dan weer iets maar dan 
toch wel met het oog op de voor de 
deur staande gemeenteraadsverkie 
zingen De V U had toen al een twee 
de stnjdvergadering voorzien en het 
stadsbestuur zette haar officiële vie-
nng op dezelfde dag al werd door 
enkele mensen erop gewezen dat er 
reeds een viering was 
Dit jaar heeft de V U erop gelet dat de 
VU-vierinq met zou samenvallen met 

de officiële stadsviering Zo konden 
heel wat VU-mensen ervoor zorgen 
dat de stadsvienng publiek had en dat 

de samenzang die op het programma 
stond met in het water der onwetend
heid viel 

VU-viering werd geslaagde informatieavond 
De manier waarop de VU 11 juli her
denkt IS anders het was anno 1977 
een bezinning over de politieke aktuali-
teit in casu het Egmontpakt Prof Dr 
Guido Provoost van wie men weet 
dat hij tegen het pakt is kreeg eerst 
het woord om zijn bezwaren uiteen te 
zetten Hij deed dit in een politolo 
gisch kader en stelde dit pakt in de rij 
van het schoolpakt het kultuurpakt 
en andere pakten die passen in de 
<• pacifikatie »-idee Het was een histori 
sche visie in ruim kader en op hoog 
intellektueel niveau 
Frans Baert die dit pakt verdedigt 
repliceerde op een even hoog niveau 
maar stond meer met beide voeten in 
de realiteit dan in de ideologische 
symboliek van Provoost Hij beweer 
de dat dit pakt met het doel en zeker 
met het einddoel is van de V U Maar 
dat dit pakt voldoende mogelijkheden 
biedt om een hele boel realisaties in 
de lijn van de VU door te duwen ook 
al zal daarvoor bestendige waakzaam
heid geboden zijn waakzaamheid die 
men beter van aan de macht dan van 

in de oppositie kan uitoefenen De 
zogenaamde toegevingen zijn erken 
ningen van gegroeide toestanden 
Frans Baert zag meer nadeel in de 
bestendiging van de bestaande facili
teiten dan in het insknptierecht 
De grote nederlaag van de Vlamin 
gen is dat bij de grondwetsherziening 
anno 1970 de Vlamingen hun meer 
derheid in het parlement hebben afge 
staan zodanig dat nu geen enkele 
Vlaamse eis meer kan doorgeduwd 
worden zonder de instemming van de 
he'ft plus een van de frankofonen 
Dit afstaan van de meerderheid is 
geen toegeving van de VU De V U 
was toen de enige partij die tegen 
deze grendelgrondwet was Wat nu 
gebeurt is de konsekwentie van die 
grendelgrondwet Een wetsvoorstel 
waar alle Vlaamse parlementsleden 
achter staan kan met gerealizeerd 
worden zonder dat de helft plus een 
van de Walen akkoord gaat 
Met de VU van Deinze hebben we 
hier een informatie-avond op zeer 
hoog niveau beleefd 

Stop kerncentrales! Geen Doel IV! 

H e f eje de niet alleen pijpestelen toen op zaterdag 25 juni de protest-autokaravaan te Beveren vertrok 
nei regenae ook harde slogans tegen de verdere uitbouw van het kerncentralespark en het geplande 
Doel IV 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30 29-33 36 38 
Tel 053/24060 

KINDERARTIKELEN plooi en vjrandelwngens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels knnierversieringen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledii ruiteruitrustingen ping 
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen 

kampingartikelen lurngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken auto e go carts trakteren pop
pen poppenwagens en wiegjes burelen lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Te Aalter werd OCMW-
verkiezing overgedaan 
Onze alomgekende, ongenaakbaar almachtige burgemeester heeft dezer 
dagen voor het eerst moeten ondervinden dat er wetten zijn die zelfs voor 
burgemeester De Crem gelden Bij arrest van de Raad van State, werden de 
verkiezingen voor het O C M W in Aalter definitief vernietigd, omdat, zo staat 
het in het arrest de burgemeester zijn bevoegdheid te buiten ging door een 
kandidaat en een opvolger voorgedragen door de ii jst Volksbelangen te wei
geren Op de laatste raadszitt ing (27/6) werden deze verkiezingen overge
daan, de burgemeester had met de minste kommentaar en de CVP-verkoze-
nen beperkten zich er toe streepjes te zetten naast de naam van de nieuwe 
verkozenen Bi) de CVP viel M Peeters uit Beilem door de mand, voor de 
Volksbelangen werden mevr Frieda Loobuyck-Vanoverschelde en de h. Enk 
Van Nevel, nu definitief verkozen 

D e b e g r o t i n g 

De begroting in Aalter was zo onge
looflijk miserabel dat wij besloten bij 
de goeverneur bezwaarschnft in te 
dienen tegen dit flodderpapiertje Ze 
stond vol •< rekenfouten - derwijze dat 
er in de samenvatting (de balans) een 
kleine 10 miljoen verschil zat Zo kun 
je zelfs een bankroete firma welva
rend krijgen 
Bovendien kreeg de oppositie veel 
informatie waar ze wettelijk recht op 
heeft met in handen en ook een paar 
wettelijk verplichte bijlagen aan de 
begroting ontbraken Burgemeester 
De Crem had dan nog het lef toen 
gedurende meer dan een uur vragen 
en opmerkingen in verband met de 
begroting voor zijn voeten werden 
geworpen ieder antwoord te weige
ren en te zeggen « Wij zijn immers 
specialisten van begrotingswijzi 
gingen » Gezien hij ieder gesprek met 
de oppositie weigert zijn wij wel ver
plicht het hogerop te zoeken 

N i e u w e b e l a s t i n g e n 

Nadat vonge raadszitting de opcentie
men op de onroerende voorheffing 
werden verhoogd van 1300 naar 
1700 kwam er nu nog een reeks 
belastingen en belastingsverhogingen 
bij Zwaarst daarin wegen de belas
tingen voor het ophalen van het huis 
vuil die worden ineens van 150 naar 
800 fr per jaar opgetrokken De 
dienst wordt hierbij met uitgebreid (er 
wordt ook in het centrum maar eens 
per week vuil afgehaald) en de vuilnis
zakken boven de eerste 25 worden 
nog altijd betaald aan 5 fr t stuk 
Ook de nu reeds kwijnende markt 
wordt volledig de das omgedaan de 

plaatsrechten worden immers ver
hoogd tot 20 f r / m 2 wat direkt en 
terecht protest uitlokte bij de markt-
kramers 

Nadat nog enkele oude toelagen wer
den hernieuwd en een paar nieuwe 
gestemd die de loden pil van de 
verzwaarde belastingen enigszins 
moeten vergulden gingen we over tot 
het stemmen van enkele administratie
ve punten 

Op het einde van de zitting werd nog 
wat geredetwist over de nieuwe 
straatbenamingen waartegen veel 
protest IS gerezen 

Nadat de zitpenmngen van de raadsle
den op 800 fr waren gebracht werd 
de zitting tenslotte geheven 

Ten eerste vinden wij dat in 1 jaar 10 
miljoen uittrekken op een begroting 
van een gemeente van minder dan 
15000 inwoners voor een museum 
overdreven Bovendien betreft het 
hier alleen de gebouwen en is er nog 
geen sprake van uitrusting 
Ten tweede is het met onze schuld 
dat noch de burgemeester noch het 
Grammensfonds het nodig vinden de 
gemeenteraad voor te lichten over 
wat het nu precies gaat Toen over dit 
punt moest gestemd worden was er 
met eens een dossier noch een een
voudig bnefje van het Grammens
fonds waar enige uitleg in te vinden 
was 

Ondanks dat hebben wij die pnncieps-
beslissing goedgekeurd en staan we 
achter ieder initiatief dat de Vlaamse 
bewustwording van de jeugd als doel 
heeft maar als gemeenteraadsleden 
weten we graag wat we goedkeuren 
en tegen welke pnjs 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 
De raad van het Openbaar Cemtrum voor Maat
schappelijk V^elzijn van de stad Aalst heeft in haar 
verplegings- en verzorgingsdiensten betrekkingen 
opengesteld van 
— Vroedvrouw 
— Gegradueerde verple(é)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 053/21 23 93 - binnen-
post 104 - adjunct-adviseur BARREZ Humbert) 
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WEST-VLAANDEREN 

Gewestplan Roeselare-Tielt 
te Izegem besproken 
Op vrijdag 24 juni had voor de VU-
leden een geslaagde informatieverga
dering plaats over het gewestplan 
voor Roeseiare-Tielt Het ontwerp van 
gewestplan is momenteel inderdaad 
in zijn periode van openbaar onder
zoek Daarbij heeft elke burger het 
recht voorsteilen of bezwaren in te 
dienen en dat nog tot 27 juli 
Geert Bourgeois zette uiteen wat de 
opzet IS van de gewestplannen, name
lijk de bestemming van de gronden 
(bv landbouwzone, woonzone, indus
triezone, enz) vast te leggen voor een 
penode van tien jaar Hij noemde dit 
een lofwaardig initiatief om verkwis
ting van gronden en ruimtelijke wanor
de tegen te gaan Dit initiatief komt 
jammer genoeg veel te laat Het ken
de al een hele lijdensweg en boven
dien ontbreken streekplannen in ons 
land Geert Bourgeois moest trou
wens nog op een aantal inkonsekwen-
ties wijzen, ondanks het feit dat de 
algemene principes van het gewest
plan door iedereen te onderschrijven 
zijn En hij wist aan de hand van een 
konkreet Izegems voorbeeld aan te 
tonen hoe er ook al geknoeid wordt in 
naam van het gewestplan 

De aanwezigen kregen daarop de 
gelegenheid een reeks dia's te bekij
ken van Izegem, Emelgem en Kach-
tem Voor het grootste deel waren dit 
prachtige luchtopnamen, gemonteerd 
door een ambtenaar van de stedelijke 
technische dienst, die ook een deskun
dige uitleg wist te verschaffen bij elk 
beeld Nadien werd de heer Lapeire 
heel biezonder bedankt voor het feit 
dat hij deze montage en zijn kennis 
ter beschikking stelde voor deze VU-
vergadering 
Enk Vandewalle en Pieter Deneuw 
namen vervolgens de praktische uit
werking van het gewestplan voor Ize
gem op de korrel De eerste stelde 
een ontwerp van bezwaar voor dat 
erop neer komt een bepaald gebied 
beter te beschermen door de aandui
ding met «landschappelijk waardevol 
gebied» Na de vergadenng zou dit 
voorstel door alle aanwezigen mee 
ondertekend worden Pieter Deneuw 
hield een gloedvol betoog voor een 
globale visie op de ontwikkeling van 
de stad en tegen de dagjespolitiek 
waaraan het gewestplan toegeeft 
Alle aanwezigen die tevens een bro
chure over het gewestplan meekre-

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
Hs» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
miemen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

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

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

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

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

gen, hebben dit initiatief ten zeerste 
gewaardeerd Deze avond bracht 
nog een aantal konkrete voorstellen 
naar voren die later door de VU-frak-
tie in de gemeenteraad uitgewerkt en 
verdedigd zullen worden Biezonder 
positief was o m het voorstel uit het 
publiek om voor Izegem te pleiten 
voor een gemeentelijk of intergemeen 
telijk bos 

L a n d s c h a p p e l i j k 
w a a r d e v o l g e b i e d 

Een dezer dagen vertrekt een voor
stel naar het provinciebestuur, onder
tekend door een honderdtal VU-le-
den, om het hele stuk tussen Gentse 
Heirweg en kanaal, en tussen schoen-
bedrijf Defauw en Italianenlaan, volle
dig als «landschappelijk waai-devol ge
bied » te laten aanduiden op het defini
tieve gewestplan Dit waren de motie
ven die bij dit voorstel te pas kwa
men 
1 Komende uit de nchtmg Ingelmun-

ster, via de N 57, is dit de enige 
plaats waar de blik op Izegem fraai 
te noemen is 

2 Zowel het daargelegen kasteel, als 
de hoeve Naert als de velden vor
men een geheel 

3 De velden tussen de Emelgemse-
straat en genoemd kasteel hebben 
nog een typische landschappelijke 
struktuur 

4 Kijkend vanop de Gentse Heirweg 
in noordelijke nchtmg heeft men 
hier een fraai vergezicht met aan 
de horizon het meest landelijk uit
ziend deel van Emelgem Cmet de 
kerk aan de zuidzijde) 

Evolutie van de werkloosheid 
in West-Vlaanderen 
In de reeks «Facetten van West-Vlaanderen », uitgegeven door het West
vlaams Ekonomisch Studiebureau, verscheen van de hand van J. Theys een 
rapport «Evolutie van de werkloosheid in West-Vlaanderen.» 
In dit verslag wordt uitvoerig ingegaan op het ver loop van de werkloosheid 
(vol ledige en gedeelteli jk werklozen) t i jdens de periode 1961-76; er wordt 
vastgesteld dat Wesl-Vlaanderen in 1976 nog slechts 9,2 o/o opnam van de 
totale werkloosheid m het Rijk tegenover geregeld 14 a 15 "/o in het begin van 
de jaren zestig. 

De werkloosheid wordt ontleed afzon
derlijk voor de mannen en voor de 
vrouwen en deze ontleding wordt 
doorgetrokken op het niveau van de 
diverse Gewestelijke Bureaus in 
West-Vlaanderen en voor de jongste 
jaren eveneens voor de bijzonderste 
bedrijfstakken Uit de ontleding blijkt 
dat in West-Vlaanderen in het begin 
van de jaren zeventig de voorheen 
omvangrijke strukturele werkloosheid 
bij de mannen volledig was wegge
werkt e r dat deze situatie gehand
haafd bleef tot in 1974 Bij de vrou
wen daarentegen is er in West-Vlaan
deren reeds omstreeks 1973 opnieuw 
een aanvankelijk geringe, maar toch 
stijgende struklurele werkloosheid 
ontstaan Terwijl vóór 1971 de werk
loosheid bij de vrouwen schomme
lend was met de konjunktuurstand, is 
er vanaf midden 1971 een ononder
broken stijgende trend waar te ne
men 
De seizoengevoeligheid van de werk
loosheid is in West-Vlaanderen aan
zienlijk groter dan gemiddeld in het 
Rijk dit geldt in het bijzonder voor de 
kustarrondissementen In de kustar-
rondissementen ligt de werkloosheids
graad boven het rijksgemiddelde 
De jongeren worden relatief st^rk 
getroffen door een recessie, maar de 
ouderen (vooral 55 jaar en meer) 
bevinden zich blijvend in een ongunsti
ge situatie 

Ont'eding van de werkloosheid op 
gemeentelijk niveau wijst op relatief 
hoge werkloosheidscijfers in de kust-
gemeenten en in de Westhoek en een 
lage werkloosheid ten oosten en 
noordoosten van Kortrijk 
Het rapport, dat 103 biz beslaat, en 
een negental grafieken en twee kaar
tjes omvat, (S te verkrijgen bij het 
Westvlaams Ekonomisch Studiebu
reau, Baron Ruzettelaan 33, 8320 
Brugge 4 tegen de pnjs van 159 fr., 

BTW 'nbegrepen 

EIGENAARS 
Wi) wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen m Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51 1889 

VU-Brugge: volle vertrouwen 

in partijleiding 
Na afloop van een druk bi jgewoonde 
algemene ledenvergadering in het 
Breydelhof, werd volgende motie, op
gemaakt door de h. Maurits Deroo, 
eenparig goedgekeurd. Deze motie 
luidt als volgt. 

Na de verstrekte uitleg over het 
Gemeenschapsakkoord door senator 
Guido Van In, tijdens de ledenverga
dering op 8 juli 1977 te Brugge, wordt 
de volgende motie ter stemming voor
gelegd 

De vergadering 

* Schenkt zijn vertrouwen aan de 
heren Schiltz en Van der Eist die 
namens de Volksunie aan de onder
handelingen hebben deelgenomen 

• Brengt hulde aan de leiding van 
onze partij voor de moed en de durf 
die onontbeerlijk waren om dit moei
lijk en gevaarlijk overleg tot een goed 
einde te brengen 

•*• Begnjpt ten volle dat zonder een 
aanvaardbaar vergelijk tussen de bei
de taalgemeenschappen de onderhan
delingen tot een mislukking zouden 
hebben geleid, die uiteindelijk voor 
alle Vlamingen nadelig zou zijn uitge
vallen 
• Verwacht van de VU-vertegen-
woordigers in de huidige regering een 
bestendige waakzaamheid in het uit
oefenen van hun mandaat 
• Doet een dringend beroep op alle 
rechtgeaarde Vlamingen om een
drachtig te blijven in de strijd voor de 
verwezenlijking van ons einddoel het 
federalisme met twee en het zelfbe
stuur van de Vlaamse Staat 

V>lksuiiie 
sociaal en federaal 

Galooie-
opgravingen 
beëindigd 
te Loker 
Wie van Loker naar Belle rijdt ziet 
links in de velden een eigenaardige 
begroeide bult Een oude mote ' Inder
daad Door de Nationale Dienst voor 
Opgravingen is er ter plaatse onder
zocht wat deze mote zou kunnen 
inhouden De mote heeft een doorme
ter van 40 meter Er rond zijn nog dui
delijk de sporen van een ringwal te 
zien 
In wat vroeger de wal was heeft men 
heel wat scherven van aarden vaat
werk teruggevonden, die alle te date
ren zijn tussen de 12e en de 14e 
eeuw De mote was dus een kleine 
drie eeuwen bewoond Op de mote 
vond men sooren van de middeleeuw
se woon- en verdedigingstoren van 
de heren van Loker Wouter van 
Loker, die hofmaarschalk was van 
graaf Karel de Goede, heeft er ge
woond In de veertiende eeuw heb
ben de heren zich vermoedelijk geves
tigd aan het huidige Lokerhof 
Een ven assing voor de medewerkers 
aan de opgravingen was ook een 
totaal onverwachte vondst, een gallo-
romeins graf uit de tweede eeuw na 
Kristus werd opgegraven 
De vondsten en opmetingen worden 
nu verder bestudeerd Het resultaat 
zal volgend jaar in een vaktijdschnft 
verschijnen De dienst hoopt dat op 
de Galooie een of andere aanduiding 

komt van de verdedigingstoren, met 
wellicht een bord nnet grondplan langs 
de Bellestraat 

T A K - j o n g e n s kaap ten he t ex -schoo lsch ip M e r c a t o r t e O o s t e n d e en s ie rden het m e t d e s p a n d o e k e n De 
kust IS Vlaams en Vlamingen, spreek je taal To t g r o o t g e n o e g e n van de l eeuw o p he t te r ras o p d e achter
g r o n d (foto Studio Dann) 
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Parlement met reces ' % ' - • 

Het op 18 april j l. nieuw verko
zen parlement heeft in de tijds
panne tussen 18 april en 6 juli 
niet veel verricht, omdat het 
tamelijk lang heeft moeten wach
ten op een regering. Deze is er 
dan gekomen, maar had uiter
aard niets klaar om aan het parle
ment voor te leggen. Zo kon het 
gebeuren dat de Kultuurraad vo

rige week dinsdag na tien minu
ten de boeken sloot en met 
vakantie ging, welk voorbeeld 
daags daarop — maar pas tegen 
middernacht — door de Kamer 
werd gevolgd. De Senaat hield 
het 't langste vol, zonder veel 
entoesiasme trouwens, want de 
vakantievirus woekert even 
sterk in de Wetstraat als elders. 

3 ZTZZ^ 

1 

IN DE KAMER 
Ging vorige week dinsdag 5 juli 
de Kamer van Volksvertegen
woordigers met zomerreces De 
dames en de heren hadden er 
acht uren vergaderen opzitten en 
konden nog voor middernacht de 
Wetstraat verlaten, waar ze pas 
op de tweede dinsdag van okto
ber zullen terugkeren, waarschijn
lijk bruin gebakken en bezield 
met frisse moed 

Agglomeratieverkiezin
gen 
In het debat over een wijziging in 
de wet over de orgamzatie van 
de agglomeraties en de federa
ties van gemeenten verdedigde 
VU-kamerlid Valkeniers zijn voor
stel, een vaste datum voor de ver
kiezingen vast te leggen, nl 9 april 
1978, dit ten einde verdagingsma-
neuvers te voorkomen 

Maidenspeech over A24 
De pas verkozen VU-volksver-
tegenwoordiger Jaak Gabriels 
hield zijn maidenspeech over de 
zeer aktuele kwestie, het verzet 
in Limburg tegen de aanleg van 
de A24-weg Hij somde nog eens 
de bezwaren op verschillend ge
bied op verwees naar instanties 
en komitees die het ontwerp ver
werpen, zonder de landbouwers 
te vergeten, die eveneens gekant 
zijn tegen de A24 

LNG Terminal 
Zeebrugge 
Het Antwerps VU-kamerlid De 
Beul herinnerde aan het projekt 
« Noordzeepoort» (industrie-
eiland 28 km in zee) en stelde 
diverse vragen nopens het be
sluit, een Gas-terminal te bouwen 
een drietal km buiten Zeebrugge 
Werd het advies van de ekologi-
sche kommissie ingewonnen *? 
Wordt de vlottende terminal aan
gelegd naast de vroeger vermel
de aanlegsteiger'7 Welke aanne
mers mogen aan het projekt deel
nemen "̂  enz Daar het om een 
uiterst gevaarlijke onderneming 
gaat — 300 miljoen m3 opslaan is 
geen lachertje i — wenste kamer
lid De Beul preciese antwoorden 

Waterbeheersing, dijken 
en verkeerskwesties 
VU-kamerhd Somers had het in 
dit OW-debat over diverse onder
werpen, die als vanzelf opdagen 
wanneer openbare werken ter 
sprake komen Men moet een gro
te achterstand inzake dijken-
bouw en -versterking inhalen, dat 
IS een dnngend werk want een 
goed jaar geleden werden 1800 
woningen door waterschade ge
troffen Het kamerlid pleitte ook 
voor een bespoediging van de 
werken aan de Westerschelde, 
voor een beter onderhoud van 
sekundaire wegen, over de kre-
dietverdeling per gewest, de vei
ligheid der overwegen, enz De 
fietspaden weerhielden zijn bi|-

zondere aandacht, er wordt te 
weinig voor gedaan en de mees
te fietspaden zijn met oordeelkun
dig en met het oog op de veilig
heid van de fietser aangelegd Tot 
slot besprak de h Somers plaat
selijke problemen (Nekkerspoel-
knooppunt, ophaalbrug te Wille-
broek — een ernstige verkeers-
hinder — enz) 
Ook VU-kamerlid Kuipers hield 
een korte tussenkomst, waarbij 
hij het over plaatselijke punten 
had zoals de verkeersverbinding 
tussen Leuven en Kessel-Lo, een 
spoorwegmuseum te Kessel-Lo, 
en een binnenfietspad in de Leu
vense agglomeratie 

Vragen 
VU-kamerlid Joos Somers maak
te zich andermaal tot tolk van de 
binnenschippers, die verontrust 
zijn door het uitblijven van de 
bekendmaking van een erken
ning van de verkiezingen, die 
gehouden werden in uitvoenng 

van het akkoo-d over de binnen
scheepvaart De h Geens, minis
ter van Volksgezondheid, ant
woordde dat met alle punten van 
het akkoord tegelijk konden ver
wezenlijkt worden zodat er gelei
delijk werd te werk gegaan Hij 
stelde de volledige afwerking in 
uitzicht voor binnenkort 

Onderwijsbeleid 
splitsen 
Tijdens het debat over de begro
ting van Nationale Opvoeding 
was VU-kamerlid Kuijpers van 
mening, dat het onderwijsbeleid 
volledig zou moeten gesplitst wor
den, evenals de onderwijskommis-
sies De uitvoerende macht zou 
het beleid volledig moeten toever
trouwen aan de kultuurraden 
Kamerlid Kuijpers pleitte dan 
voor het opheffen van een nutte
loze kompetitie tussen de onder-
wijsnetten op het vlak van de 
infrastruktuur, versoepeling van 
de administratie, en ook van de 
VSO-normen , aanpassing van de 
internaten aan de sociale evolu
tie, de aanstelling van een Om
budsman voor onderwijskwes-
ties, enz Hij vestigde ook de aan
dacht op het probleem van de stu
diemeesters, de normalizenng 
van de diploma's in de BRD en de 
rationalizenng van het hoger on
derwijs enz Inzake de kulturele 
integratie met Nederland zou de 
minister drie basisakkoorden 
moeten afsluiten, nl een betreffen
de de georuikte terminologie in 
het onderwijs, -de integratie van 
de diploma's en de grensscholen 

IN DE SENAAT 
•'S*,» 
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De laatste zittingen 
Vorige week kwam het einde van 
deze korte zittijd De senaat hield 
het wat langer uit dan de kamer, 
die vonge week dinsdag reeds de 
boeken dichtsloeg 
In het debat over de begroting 
van landsverdediging kwamen na
mens de VU de senatoren Maes 
en Van Ooteghem aan bod 
De h Maes zei inleidend dat hij 
met alles zou goedkeuren, omdat 
hij nu tot de meerderheid be
hoort Globaal is de VU ovengens 
met het gevoerde beleid eens Hij 
vreesde nochtans dal we wat het 
legermatenaal betreft in een be
stendige toestand van veroude-
nng vastgeankerd zitten Spre
ker hekelde ook de kompensaties 
die voor 99 t h aan Waalse bedrij
ven worden toegekend Daarom 
eiste hij dat de volgende bestel
lingen, o m de aanmaak van 
tanks, aan Vlaamse bedrijven zou
den toegekend worden Daar de 
taaiverhoudingen in het leger nog 
met je dat zijn, kondigde de h 
Maes aan, dat hij zich zou ont
houden terwijl de ovenge fraktie-
leden de begroting zouden goed
keuren 

Dezelfde senator kwam later nog 
tussenbeide bij de bespreking 

S E W A A T 
van de njkswachtbegroting Hij 
sprak de hoop uit, dat men met 
lang meer zou moeten wachten 
op een degelijk personeelssta
tuut Ook hier vond de interpel-
lant de taaiverhoudingen nog met 
helemaal normaal Hij pleitte tot 
slot voor een wijziging bij het 
inzetten van de rijkswacht tegen 
politieke betogingen daar het om 
geladen politieke matene gaat, 
zou de beslissing voor de even
tuele inzet van de rijkswacht moe
ten gebeuren door een mimster-
komitee De VU-fraktie keurde de 
begroting goed Wat dit laatste 
punt betreft verwees de minister 
naar zijn kollega's van Binneland-
se Zaken en van Justitie Wat de 
Lockheed-kompensaties betreft 
betwistte de minister de cijfers 
(99 % ) , de juiste cijfers liggen 
nog niet vast maar volgens de 
minister zal een gedeelte naar 
Vlaanderen gaan, hoeveel wist hij 
met te zeggen Samen rr0™6'' 'h 
Maes was de minister het eens, 
dat er met de wedden van onde-

kÜLTÜÜRRAAb 
De Nederlandse Kultuurraad kwam op dinsdag 28 juni in plenum bij
een onder het voorzitterschap van de heer Coppieters (VU-senator). 
De voornaamste « brok » van deze zitting was de vraag van PWe'r 
Wajtniei aan de minister van Nationale Opvoeding meer bepaald 
naar aanleiding van de open brief van voorzitter Coppieters aan de 
eerste-minister. Dit bezorgde de h. Waltniel een scherpe repliek van
wege VU-voorzitter Schiltz. De reaktie van minister Ramaeckers stel
de vooral het demagogisch karakter van het betoog van de h. Walt
niel aan de kaak, die immers tot een partij behoort, die mede verant
woordelijk is voor de onzekere toestand in het Brusselse op het vlak 
van het Nederlandstalig onderwijs. Uit dit antwoord leiden we in feite 
de stellige belofte af, dat alles in het werk gesteld wordt om de kan
sen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zo stevig mogelijk 
uit te bouwen en eens de juiste normen vastgelegd, te bestendigen. 
De repliek van voorzitter Schjltz werd door het Beknopt Verslag als 
volgt samengevat. 

'Ik ben van mening dat v^ij hier 
naar de beste middelen moeten 
zoeken om het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel te bescher
men en ons met moeten te buiten 
gaan aan partijpropaganda Spre
ker heeft respekt voor de heer 
Waltniels mening, maar wil toch 
herinneren aan enkele gebeurte
nissen uit het verleden 

Wat hier besproken wordt, is een 
toestand die voortvloeit uit de 
beslissing van 1971 toen de 
Grondwetsherziening werd door
gevoerd De PVV-PLP IS mede 
verantwoordelijk voor die toe
stand Door de motte-Hannotta 
gaf deze fraktie haar goedkeu
ring voor de opheffing van de 
taalkontrole en de invoering van 
de zgn « vrijheid van het gezins
hoofd' De ganse PVV-PLP 
heeft die motie toen goedge
keurd Daarom is het pijnlijk dat 
precies een PVV'er deze aangele
genheid heeft ter sprake ge
bracht 

De wederinvoering van de «vrij
heid van het gezinshoofd" werd 
weliswaar ingeruild tegenover 
een formele belofte om het Ne
derlandstalig onderwijs te Brus
sel in te richten, maar wat kwam 
van die belofte terecht"? Wat 
heeft de liberale minister van 
Nationale Opvoeding tijdens de 
vorige legislatuur ervan terecht 
gebracht ? 

Op onderbreking van de h Groot
jans kon Hugo Schiltz slechts 
vaststellen, dat de PVV geen 
inspanning heef'' gedaan om het 

akkoord globaal te laten uitvoe
ren 

Het Nederlandstalig onderwijs 
moet zich vrij en onbelemmerd 
kunnen ontplooien. Dat staat 
woordelijk in het regeerak
koord. De financiële middelen 
daarvoor zullen van de Vlaamse 
gemeenschap moeten komen. 
Indien verder de bevoegdheid 
van de Kultuurraad wordt uitge
breid tot de zgn. persoonsgebon
den materie, zal hij in samenwer
king met het Vlaams Ministerko-
mitee maatregelen kunnen tref
fen in deze aangelegenheid. 
De heer Schiltz deed vervol
gens een oproep tot alle partij
en om het schoolpakt te federali
seren. De onderwijspolitiek mag 
niet misbruikt worden als een 
middel om partijpolitieke doel
einden na te streven. In Brussel 
zou de oprichting van een Ne
derlandstalig onderwijsnet geen 
probleem mogen zijn. Daarom 
moeten wij in de komende maan
den een eerlijk gesprek houden 
over de toekomst van het onder
wijs in Vlaanderen en in Brus
sel, waarbij elke diskriminatie 
wordt uitgesloten. De ontplooi
ing van het Nederlandstalig on
derwijs in Brussel zal immers 
grotendeels het resultaat zijn 
van het vinden van een valabele 
konsensus tussen de partijen. 
Verder moeten de vereiste kre
dieten ter beschikking gesteld 
worden van het Vlaams Minister-
komitee. Dit moet vlug gebeu
ren om de karentie van de laatste 
jaren in te lopen ». 

pfficieren in het leger iets moet 
gebeuren Deze kwestie werd 
trouwens reeds in de sociale pro
grammalle opgenomen 
VU-senator Van Ooteghem ver
weet de minister van landsverde
diging het leger in de kiesstrijd te 
hebben betrokken door sommige 
van zijn prestaties voor het leger 
in een bnef aan alle officieren en 
onderofficieren te hebben opge
somd, wat spreker deontologisch 
onverantwoord vond De grote in
spanningen, aldus de h Van Oo
teghem, zijn het werk van gans 
de bevolking en met van de minis
ter alleen Minister Vanden Boey-
nants poogde in zijn antwoord 
het incident te minimalizeren door 
o m te verwijzen naar het gennge 
aantal keren dat hij zich via de 
media tot het publiek had gericht, 
en dat hij daarbij telkens op de 
verdiensten en de medewerking 
van de oppositie had gewezen 
VU-senator Coppieters wees er 
tijdens de bespreking van het 
wetsontwerp betreffende hulp 
aan de pers op, dat deze mate
ries eigenlijk tot de bevoegdheid 
van de kultuurraden behoort, ver
mits ze een emanatie zijn van de 
kultuurautonomie Het feit dat het 
om een verlenging van een reeds 
geschapen toestand gaat belet 
met, dat het nationale parlement 

hier een bevoegdheid uitoefent, 
die het met meer bezit Minister 
Hurez kondigde aan, dat de be
voegdheid zou ter sprake ge
bracht worden tijdens de bespre
king van een omvattender ont
werp, dat de regering zal indie
nen 
Met deze debatten besloot de 
senaat ook zijn zittijd Het parle
ment komt opnieuw bijeen de 
tweede dinsdag van oktober 
(sw) 

Kritieke toestand 
in de Westhoek 
De nieuw verkozen VU-senator 
de h Capoen zette zijn parlemen
taire aktiviteiten in met een vraag 
over de ekonomische toestand in 
zijn gewest, leper Daarmee bleef 
hij de lijn getrouw die zijn hele kar-
nère kenmerkt, nl grote sociaal-
ekonomische bekommernis in het 
algemeen en voor het verwaar
loosde gebied rond leper Meer 
bepaald vroeg hij staatssekreta-
ris Eyskens wat er met de « Filatu
re d'arsenal» te leper zou gebeu
ren Staatssekretaris Eyskens zei, 
dat de zaak aan de GOM West-
Vlaanderen werd toegespeeld, 
die thans het dossier onderzoekt 
en tot de vaststelling kwam dat 
het onderzoek langer zal duren 
dan verwacht. 
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DE VLAAMSE PERS 
Het Egmont-pakt heeft wekenlang het leeuweaandeel van de belangstelling in 
pers en in woord gehad. Vorige week echter scheen een eerste verzadiging in 
te treden en eisten andere vraagstukken de aanda'^ht op, ook omdat de mas
sa minder belang stelt in Egmont (men make zich daarover liefst geen illu-
zies) dan in hetgeen ze in de beurs verlangt - loon, werklozenvergoeding, pen
sioen en vakantiegeld. 
Toch leiden we dit kleine overzicht in met de ter zake objektieve zienswijze 
van het weekblad • LINKS > (dat nog steeds dapper op de bres staat) en van 
het vooraanstaand Westvlaams weekblad < De Zeewacht» dat eveneens een 
objektiverende interpretatie over het Egmontplan heeft De rest van deze 
persspiegel is gewijd aan de wildgroei van onze instellingen, die aan echte 
kontrole ontsnappen en aan de werkloosheid, in deze warme zomer, nog 
steeds een hachelijk en verontrustend verschijnsel. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
«De bestrijding van de werkloosheid 
stond vooraan in de verkiezingspro-
gramnna's De regenng wil er ook 
werk van maken In dit opzicht is de 
analyse van de werkloosheidscijfers 
beiangnjk Het grootste gedeelte van 
de werklozen zijn mensen die enkel 
lager onderwijs hebben genoten In 
Vlaanderen zijn er dat 85000 op de 
136000 werklozen De plannen van 
minister Spitaels om 40000 werklo
zen aan het werk te zetten in openba
re dienst, ZIJ het tijdelijk moet wel 
degelijk met deze realiteit rekening 
houden Ondanks de zeer optimisti
sche berekeningen aangaande de 
kost van deze tewerkstelling voor de 
schatkist zou men best de berekening 
nog maar eens over doen 
Het aspekt vrouwelijke werkloosheid 
dient eveneens van naderbij te wor
den bekeken De vrouwen vormen 65 
procent van de werklozen in Vlaande
ren De aanbeveling van het VEV de 
grondoorzaken van deze werkloos
heid na te gaan en indien nodig een 
aangepast programma uit te werken 
voor deeltijdse arbeid verdient de 
nodige aandacht 

De ontwikkeling van de ekonomie, die 
door grote schokken, weer uit even
wicht zou gebracht worden, vraagt 
selektieve maatregelen Grootse pro
gramma's die voorgesteld worden als 
een oplossing voor tienduizenden, 
kunnen bij het publiek een goede 
indruk wekken, maar ze zijn ekono-
misch zeer moeilijk verteerbaar» 

«De nieuwe partij van Lode Claes 
krijgt nog geen kommentaar op 6 
juni werd aangekondigd dat het stich-
tingskongres twee weken later zou 
plaats vinden er ging haast een 
maand voorbij, maar van enig kon-
gres geen nieuws 
Een paar dagen geleden werd een plu
ralistisch Vlaams Aktiekomitee Brus
sel en Brabant opgericht Zijn protest 

tegen het pakt is begnjpelijk en voor 
een groot deel aanvaardbaar, maar 
1) Het is niet juist te beweren dat 
Brussel een Franstalige stad wordt 
met faciliteiten voor de Vlamingen 
Brussel blijft de tweetalige hoofdstad 
(hoe de Vlamingen er ook worden 
geminoriseerd), waar de Vlamingen 
waarborgen hebben die de Franstali
ge in de faciliteitengemeenten niet 
hebben, de faciliteitengemeenten, 
hoe ze ook worden «verbrusseld», 
blijven horen tot het gewest Vlaande
ren (de vraag is natuurlijk voor hoe
lang, maar opgegeven zijn ze toch 
nog met) 
2) Er wordt weliswaar een gewestvor
ming met drie tot stand gebracht, 
maar Brussel is er geen gelijkwaardig 

gewest, de volwaardige tweeledige 
federalistische struktuur eisen is irrea-
listisch Brussel kan niet verdwijnen 
en blijft een derde entiteit in de staats-
struktuur 

3) Wat wil het aktiekomitee bereiken 
met een anti-paktpamflet, met een gro
te nationale betoging ' Zulten die ak-
ties efficient zijn ' Valt geen heftige 
tegenreaktie te vrezen die alleen 
maar de zaken zal verergeren ' 

Het Verbond van het Vlaamse Over
heidspersoneel gaat zeer ver het wil 
de regering doen vallen, Brussel bij 
een Vlaamse staat inlijven, een unie 
(welke ' ) met Nederland vormen, Wal
lonië als partner in een staatkundig 
akkoord afwijzen i Het irrealistische 
extremisme van de voorzitter gaat 
zelfs zover dat hij meent dat na enke
le jaren, Brussel op zijn knieën zal vra
gen in de Vlaamse staat te worden 
opgenomen i» 

De Standaard 
« Macht leidt gemakkelijk tot misbruik 
Daarom moet de overheid op de vin
gers worden gekeken Het toezicht is 
verre van eenvoudig Het apparaat is 
met zelden gebrekkig en beperkt, de 

te kontroleren matene daarentegen 
onoverzichtelijk In heel wat gevallen 
zit de overheid veilig afgeschermd 

Zo zijn de bestendige deputaties 
haast ongenaakbare instanties gewor
den De kontrole van provincieraad 
en goeverneur is weinig doelmatig 
Het heeft geleid tot ontsporingen, 
waarbij sommige deputes zich gingen 
gedragen als kleine tirannen, die de 
gegronde kritiek van pers en publieke 
opinie als «pnetpraat» afwimpelden 

Machtsmisbruik bestaat ook in de sek-
tor van de interkommunales Minister 
Mathot heeft deze week in het kamer
debat over de Openbare Werken 
gezinspeeld op het geval van de inter
kommunales voor de autowegen die, 
na volbrachte taak, voortgaan met 
plannen te maken, om hun overleving 
te rekken Het is een van de redenen, 
waarom men beton blijft gieten waar 
het met meer hoeft Het legt mede de 
ellende uit die'Limburg ondervindt bij 
de aanleg van een autoweg, waarvan 
het nut verre van bewezen is. 

Het land staat voor mas&cvs moeilijk
heden Budgettair is de toestand be
labberd, wat spoedig zal blijken uit het 
tekort, de bezuinigingen, de nieuwe 
belastingverhogingen Geens en Eys-
kens teveren strijd om erger te voor
komen, en een met minder dappere 

Zo zag Pil in « De Standaard » 11 juli na het Egmontpakt... 

Spitaels poogt de werkloosheid op te 
vangen Maar een efficient overheids
beleid veronderstelt dat ieder de hem 
toevertrouwde bevoegdheid korrekt 
kan uitoefenen, en zijn werk met 
gedwarsboomd ziet door organen, die 
ontsnappen aan de demokratische 
kontrole en roekeloos en ongestraft 
met de inkomsten van het rijk om
springen 

ledere dag worden door allerlei raden 
en komitees, die in feite niemand ver
antwoording verschuldigd zijn, beslis
singen getroffen, die de belastingbe
taler duur te staan komen Die diskre-
te machtscentra vormen een staat in 
de staat 

Ook hier is een ingrijpende staatsher
vorming met overbodig » 

m ZEEWACHT 
«De arrogantie van een hoofdstad 
die koppig blijft weigeren de hoofd
stad van een tweetalig land te wor
den staat de volwassenheid van 
V'aanderen in de weg Nu de toege
vingen gebeurd zijn kan men ze blij
ven betreuren Ze kunnen echter posi
tief hersteld worden indien de Vlaam
se leiders binnen de regering en in de 
greep van het kompromis-der-kompro-
missen voldoende karakter en rugge-
graat opbrengen om elke poging tot 
misbruik van het Egmontakkoord met 
de grootste krachtdadigheid te 
keer te gaan Zowel te Brussel als in 
de Voer, zowel in Ronse als aan de 
kust zowel in het publieke leven als in 
de laatste publieke uitingen van taal-
reaktionairen 

Toch blijkt Vlaanderen de puberteit 
ontgroeid en wordt de uitgroei tot vol
wassenheid alleen van buitenuit afge
remd De bewijzen liggen voor het 
rapen Al was het maar het feit dat 
meer dan zestigduizend Vlamingen 
zich opnieuw rond het IJzerkruis zijn 
komen bezinnen over wat hen nu te 
doen staat Waar sommigen vrees
den dat dit zou uitmonden in begrijpe
lijke maar dwaze incidenten was dit 
niet het geval de atmosfeer was rus
tig, sereen en waardig Vlaanderen 
heeft geleerd dat het geschreeuw 
van de halfwas geen aarde aan de 
Vlaamse dijk brengt, dan wel het kon-
kreet uittekenen van de nieuwe we
gen die nu moeten worden betreden 
In de komende Guldensporenweek 
kunnen we de konkrete nchtlijnen 
voor de Vlaamse ontvoogding enkel 
bevestigen geen nieuwe toegevin
gen meer, valorizatie van wat ons in 
het Egmontplan als wisselgeld is in de 
hand gestopt maximale uitbouw van 
wat ons op het administratieve en jun-
dische vlak door het semi-federalisme 
wordt geboden, waakzaamheid opdat 
dit semi-federalisme nooit tot een 
federalisme met drie zou kunnen ont
aarden ». 

DE FRANSTALIGE PERS 
Ook In de franstallge pers verschoven de aksenten. Het commu
nautaire werd niet helemaal verdrongen doch moest meer en 
meer de plaats delen met andere problemen, wat de nieuwe minis
ter van Buitenlandse Zaken Simonet maar normaal vindt. Zi jn 
kommentaar terzake ontgoochelde de Libre Belgique in elk geval 
ten zeerste... 
Niettemin kunnen de franstaligen het maar niet laten, de Vlamin
gen de (patriottische) les te lezen of «goede manieren» te leren. 
De Vlamingen trekken zich best van « langemarkse » oprispingen 
bij onze Latijnse landgenoten niets aan. De bekende vlieger, het 
essentiële met het bijkomstige te verwarren, gaat in Vlaanderen 
niet meer op. 
Dat doen de Walen tegenover de super-patriotten van Brussel 
allang niet meer, zoals uit hun eis, tot onmiddelli jke instelling van 
een autonome Waalse radio en tv b l i jk t 
Wat het FDP ten slotte in het Egmont-pakt ziet, zei Persoons, die 
er ook naar streeft, de taalwet te wijzigen, wat echter totaal uitge
sloten is. Hierover ten minste heerst in Vlaanderen de meest vol-, 
strekte eenheid ! Ook van de Egmont-burgemeesters moeten ze 
afblijven. 

LA LIBEE lELIIIIIUE 
«Wat hij (Simonet) dacht over 
het Gemeenschapsakkoord 
woog maar zeer licht Toen we 

hem vroegen waarom hij thans 
aanvaardt wat hij vroeger ver
wierp antwoordde de minister 

van Buitenlandse Zaken mot 
een zekere nonchalance « omdat 
België van het unitansme ge
noeg heeft»I 
Dat IS erg kort, jongeman We 
hadden van U skrupules, veront
rusting verwacht Het zou wense
lijk geweest zijn, had U aange
drongen op het belang van de 
centrale macht, in een land dat 
zo erg is blootgesteld aan middei-
puntvliedende krachten » 

Le Peuple 
«Deze proefballon (het verzet 
der Egmont-burgemeesters 
nvdr) moet onmiddellijk worden 
doorgeprikt De eerste minister 
of de minister van Binnenlandse 
Zaken zou deze gemeentebe
stuurders op hun plichten moe
ten wijzen Tegenover de extre
mistische druk, die op hen werd 
uitgeoefend staat hun verant
woordelijkheid Ze moeten er 

zich van bewust zijn, dat hun 
opstand tegen wet en demokra-
tie behoorlijk zal worden be
straft Dan zullen ze zich zeker 
twee keer bedenken vooraleer 
onbezonnen daden te stellen » 

LE SOIR 
«Frankofone noch militante Vla
mingen zijn over het Egmont-
pakt tevreden Zijn voornaamste 
verdienste is echter dat het pakt 
mogelijk is Een tweede verdien
ste IS dat het steunt op het 
wederzijds respekt voor de kultu-
rele en nationale persoonlijkheid 
van iedereen eensdeels en in de 
wederkengheid anderdeels vol
gens men nu eens de meerder
heid uitmaakt of de minderheid 
Het pakt is geïnspireerd door de 
wens tot pacifikatie, ook al ble
ven de Vlamingen onverzettelijk 
inzake gebied en begnpsvoller 

op het vlak van de personen, ter
wijl het bij de frankofonen pre
cies andersom was Op het stuk 
van gebied hebben we zeer wei
nig gekregen » 

ambo 
«Zoals de huidige toestand er 
thans uitziet, is de RTB niet 
alleen niet geregionalizeerd doch 
zelfs met eens gedecentrah-
zeerd i In de tv zijn de macht en 
de begroting totaal gecentrali-
zeerd, evenals wat het beslis
singsrecht in de programmatie 
betreft. Bi^ de radio is hetgeen 
men decentralizenng noemt in 
werkelijkheid dekoncentratie 
van de programmatie (keuze 
van uitzending), die elk ogenblik 
door de direktie kan worden her
zien Er ligt dus nog een zeer 
lange weg voor de boeg » 
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Festivals 

overal 

in 

het land 

Vandaag donderdag Cl 4 juii) te Oos
tende in het teken van JOI77 Wil
lem Vermandere en morgen begin 
van de overbekende Gentsche Pies
ten (tot en met 25 juli) Het Ear! Hines 
Kwartet treedt op in het Casino van 
Spa en te Hoegaarden Paenhuys-fes-
tival met vrij Podium voor alle stijlen 
afgerond door Big Bill Krakkebaas 
«BROSSELA FOLK» is het nieuwe 
tweedaags initiatief van animator Hen
ri Vandenberghe die samen met de 
Dienst voor de Jeugd van de stad 
Brussel vlakbij het atomium in het 
voor velen onbekende Groentheater 
in openlucht de kans geeft aan inland
se en vreemde folkacts In deze kleine 
akoestische arena kan je tussen de 
pinten Brabantse Lambik en de geur 
van gebraden worst door luisteren op 
zaterdag Cl 6 julO naar de groep Icaro 
Bob Frank en Zussen Wannes van 
de Velde les Coulonneux Derroll 
Adams de Snaar en Rue du Village 
die ook het volksbal zullen animeren 
Op zondagnamiddag start te 14 u 
Didier met eigentijdse folk gevolgd 
door Argentijns geïnspireerde muziek 
van Dirk van Esbroeck en J Masson-

Wannes 

do verder de Britse Pigsty Hill Light 
MacShee plus Engelse elektnsche 
folk van nieuwkomers 5-hand Ree! 
Op het Humorfestival te Heist de 
vier finalisten en Doctorandus P 
en het Belgisch Combo waar dins
dag 19 juli de wereldpremière door
gaat van Paul Koecks «Weiden 
als wiegende zeeën» en woens
dag hrank Uingenen met zijn one-
manshow de Duitse anti-klown J Bog-
ner en de laureaat van het festival 

optreden terwijl s avonds de beurt is 
aan Pete Sayers in de Schuur Don
derdag treedt er Luk de Smet en Jay 
Geary op in «Panem en Circences» 
MALLEMUNT ofte BRUSSELEMENT 
start vrijdag 22 juli met een speciaal 
opgevat openingsprogramma met on
dermeer Johan Verminnen Kris De-
bruyne Andre Bialek Jean Blaute 
Jan de Wilde en het Misj Verbelen-
kwartet en premiere van het Atlas-
wereldorgel, 'n zeppelin met 4 orgel-

België en Frankrijk 
tussen de oorlogen 
In het juli-nummer van het Tijd
schrift voor Diplomatie bespreekt 
E Troch het merkv\/aardige boek 
van Guido Provoost « Vlaanderen 
en het militair-politiek beleid in Bel
gië tussen de twee wereldoor
logen » waarmee de auteur trou
wens de Pierlot-pnjs won 
Beide oorlogen ziet Provoost als 
een geheel, net zoals hij de ko
ningskwestie reeds bespeurt in 
het bewind van koning Albert 
waarbij hij van de vaststelling uit
gaat dat Leopold III feitelijk met 
anders heeft gehandeld dan zijn 
vader zij het wel in andere om
standigheden (de eerste in vnj-
heid de tweede in gevangen
schap) In zijn besluit kwam de 
auteur tot de konklusie dat de Bel
gische buitenlandse politiek tus
sen de eerste en de tweede 
wereldoorlog dubbelzinnig was 
en o m steunde op een totaal 
tegenstrijdige interpretatie van 

een bepaalde tekst in het Frans-
Belgisch militair akkoord In het 
parlement was Ward Hermans 
toen de enige die deze dubbelzin
nigheid aan de kaak stelde 
Verder in dit nummer Spanje 
van Franco-isme naar Juan Car-
losisme CM G ) , de implicaties van 
het tweede proces Menten (Bart 
van der Sar) Nigena, grootmacht 
van Afnka (Toon Van Bijnen) 
dat stomme ekonomenvolk van 
Nederland met zijn goedkope vul-
garizatie (M G ) , de SS-staat (Hu
go Van de Voorde) Agee, Hosen-
ball en de Europese Konventie 
voor de rechten van de mens 
( M G ) Ten slotte de index van de 
derde jaargang In augustus ver
schijnt het tijdschnft met 
Abonnement (11 nrs) 900 f r, post
rekening 000-0015691-74 van De 
Nieuwe Pers Zolalaan 31, 1030 
Brussel, met vermelding «Tijd
schrift voor Diplomatie » 

Nederlandse Larousse 

Grote aandacht voor Nederland 
Van de Grote Nederlandse Larousse 
Encyclopedie verscheen stipt op tijd 
het 17e deel 
De uitgevers verheugen zch terecht 
erover dat zij ook met dit deel weer 
punktueel op tijd zijn Het is namelijk 
een door de gebruiker van deze ency 
clopedie op prijs gestelde «gewoon
te» geworden zich strikt te houden 
aan het eenmaal vastgestelde ver-
schijnntme van een deel per vier 
maanden Het thans voor u liggende 
17e deel lezend en raadplegend zult u 
ongetwijfeld weer getroffen worden 
door de kwaliteit van het geleverde 
werk kwaliteit die kan worden afgele
zen aan zowel de inhoud als de uitvoe
ring Geen enkele moeite is gespaard 
om andermaal een deel af te leveren 
met een heldere wetenschappelijk 
verantwoorde en tegelijk bevattelijke 
tekst en een overvloed aan illustra
ties 
Deel 17 van de GNLE telt 716 paqi-

pijpen en rondslingerende gummislan
gen als blaassysteem De hoogdag 
van Ma'lemunt wordt wellicht donder
dag 28 juli met Sunny side Up Big Bill 
Krakkebaas Derroll Adams Tucker 
Zimmerman Wizz Jones, Cousin Joe 
Cult New-OrleangJ en de folk-rock ido
len David Bromberg en Don Ma-
cLean i De Pansianagroep en het gek
ke Sierkus Radeis ronden stemmig af 

Sergius 

Het 

schuldgevoel 
Guds Vleugel is in Nederland 
bekend door de liedjes en sket
ches waarvan hij de tekst 
schreef Op dat gebied wordt zijn 
naam gekoppeld aan Jaspenna 
de Jong, Conny Stuert en Adele 
Bloemendaal Voor zijn Teksten 
kreeg hij in 1973 de literaire Van-
der-Hoogtprijs 

Het schuldgevoel is zijn eerste 
roman en behoort tot het genre 
dat de Engelsen een «comic ne
vel » noemen In dit geval een sim
pel verhaaltje over een huwe'ijk 
waar de sleur wat inzit en waar
van beide partijen daarom op de 
slippertjestoer gaan 

Het schuldgevoel is spelender
wijs en vakkundig geschreven, 
als een soort kabaret in roman
vorm, waardoor Guus Vleugel de 
anders serieuze tematiek kan be
handelen zoals hij verkiest luch
tig en spottend, gnilig en sierlijk 

Van «Also sprach Zarathustra» 
naar de seks en van seks naar 
Hitlers portret, en van Hitler naar 
Nietzsches filozofie Ëen kring
loop van pikanterieën tegen een 
eigentijdse achtergrond 

Jan Van Bossuyt 

Guus Vleugel Het schuldgevoel 
Roman 128 biz 1976 - Em Quen-
do's Uitgevenj B V - Amsterdam 

Wat bedoelt Herman Vos 

met zijn verhalen ? 
De roman De droes heb ik graag gelezen Maar ik bli)f met de kwel

lende vraag zitten waarom Herman Vos dat verhaal geschreven 
heeft Ik vind de achtergronden ervan interessanter dan de eigenlijke 
verhaalstof De feiten spelen in Antwerpse havenkrmgen De gebeur
tenissen krijgen hun ontknopmg in een flatgebouw te Knokke Zoals 
in sommige vonge boeken slaagt de schrijver erin een vri) benade
rend beeld te scheppen van bepaalde milieus uit onze samenlevmg 
Zonder in moralisme te vervallen laat Herman Vos duidelijk zien hoe 
achter het scherm van rijkdom en een vrije levenswandel de perso
nages die hij ten tonele voert, diep ongelukkige mensen zijn Eigen
lijk loopt er maar een « droes » of duivel rond in de roman Monsieur 
Jules, de verklikker en oudste bediende van een bedrijf van scheeps-
bevoorraders Hij komt aan het slot op een gewelddadige wijze aan 
zijn einde De hoofdpersoon is een verarmde jonge advokaat, Paul 
Gouloz, die m de handelszaak tewerkgesteld wordt. 

nas met 11873 trefwoorden (met 
eens zoveel betekenissen O 2 460 il
lustraties en 68 kaarten in zwart-wit 
28 pagina s illustraties in kleur Cwaar-
onder 9 kaarten) en 1 transparant 
Zoals gebruikelijk wordt ook dit deel 
weer afgesloten met een uitvoerige 
tot op heden bijgehouden bibliografie 
Een willekeunge greep uit de in dit 
deel behandelde trefwoorden 

•*• Natuur (-(- samenstellingen, bijv 
natuurreservaten) 
* Nederland Cmet 60 kleurenillustra
ties) Nederlandse letterkunde Neder
landse Antillen Nederlands Cl 2 pagi
na s) 
* Neaervraaqstuk 
* Nepal Cmet 3 kleurenillustraties) 
* Neo-impressionisme Cmet 4 kleure
nillustraties) 

Grote Nederlandse Larousse, Deel 
17 - 1 595 fr per deel - Heideland-Or-
bis Hasselt 

Over het levensverhaal van 
de geheimzinnige Paul Gouloz 
vernemen we heel weinig Op 
het einde van de roman wordt 
duidelijk gemaakt dat deze zoon 
uit een welstellende familie als 
jonge diplomaat partij gekozen 
had voor de inlandse bevolking 
van Timor en dat hij een inland 
se vrouw Tesa wilde wreken, 
die dood gefolterd werd Diepoli-
tieke keuze betekende de breuk 
met zijn ouders 

De psychologie van Paul Gou
loz wordt met diep uitgewerkt 
De auteur vergenoegt er zich 
mee in enkele korte zinnen de 
ellende van de hoofdfiguur te 
schetsen «Zijn hele ik was een 
wrakkig probleemgeval» Gou
loz kan ook met praten over zijn 
geschiedenis Dat zou zijn nieu
we bestaan in gevaar brengen 
Via een veertigjarige vrouw de 
Joegoslavische Jelena Zuvela 
op wie hij verliefd geraakt was 
werd de ongelukkige Gouloz be
trokken in een verzetsbeweging 
tegen maarschalk Tito Jelena's 
ouders waren door de Russen 
omgebracht op het einde van de 
oorlog Ook zij loopt met wraak
gevoelens rond Gouloz moet 
voor de Joegoslavische oewe-
ging spioneren maar weigert 
dat te doen Hij en Jelena zijn 
twee vereenzaamden die door 
een toeval bij elkaar gesmeten 

werden Verliefd op haar kun je 
Gouloz met noemen Zij heeft 
hem wel stevig in haar ban De 
leden van de beweging hebben 
een heel net rond hen gespan
nen Ze trachten de weerspanni
ge Gouloz van kant te maken 

Het verhaal bestaat eigenlijk 
uit een aantal achtervolgingssce-
nes waaruit de jonge advokaat 
steeds als een held te voor
schijn komt Ze zorgen voor de 
nodige spanning in de roman 
Naast de aktie is er nog de lief
de Paul Gouloz wordt ook nog 
verliefd op de mooie Vesna 
Mozara de dochter van de voor
naamste vennoot van de firma 
Naar het einde van het verhaal 
toe verhoogt dat de spanning 
Jelena en Vesna komen als 
twee nvalen tegenover elkaar te 

staan In de zaak zelf ontpopt 
Gouloz zich als een stevig za
kenman die voorbestemd lijkt 
om de leiding van het bedrijf op 
zich te nemen Door de onaange
name en zelfs schadelijke ver
wikkelingen waarin de jonge ad
vokaat betrokken geraakt, rijst 
er een dreigend konflikt tussen 
hem en de jongere leider van de 
firma, Mirko Borkovic Via die 
figuur wordt de lezer binnenge
bracht in de duistere wereld van 
de Antwerpse handelskombi-
nes Herman Vos waakt er als 
het ware angstvallig over dat 
zijn personages niettegenstaan
de enkele slippertjes die eigen 
zijn aan het milieu moreel gaaf 
blijven 

Als je alle gegevens bij elkaar 
brengt aktie, liefde politiek en 
geld blijft er met veel meer over 
om iets wezenlijks mee te delen 
Ik heb de indruk dat Herman 
Vos er in de eerste plaais naar 
streeft een boeiend verhaal te 
brengen, dat ook moreel beke
ken binnen de perken van de 
gevestigde normen blijft 

Toen ik bij het begin van deze 
bespreking de opmerking maak
te dat de personages me meer 
boeiden door wat er met over 
hen verteld werd bedoelde ik 
dat er achter hen een internatio
nale wereld opdoemt die interes
santer IS dan het milieu en de 
gebeurtenissen die in De drces 
verhaald worden Over mijn ei
gen land krijg ik alleen de gele
genheid een blik te werpen in 
bepaalde Antwerpse handels
kringen en daar vind ik dan enke
le elementen terug van burger
lijkheid rijkdom en geestelijke 
oppervlakkigheid Een uitloper 
daarvan bevindt zich in het we
reldse Knokke 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Herman VOS De droes Leu

ven, De Clauwaert 1977, 
163blz 
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Er zijn van die mensen voor wie reizen de jaarlijkse juli- en augustus-
uittocht betekent, in keurig gemende groepen langs overvolle auto
strades of in barstensklare charters, alles volgens plan en reserva-
ties, met uitzicht op zee, zon-verzekering en maaltijden zoals bij ons 
Waarom ook n i e f Het leven van elke dag houdt al risico's genoeg 
in En toch, voor ons hoeft het keurslijf van de vooraf-organizatie niet 
meteen, improvizatie en vrijhetd zijn ons liever, een beetje avontuur 
mag best en we zijn er niet zo op gebrand om de haverklap de sla
ger van op de hoek, meneer van de overkant of de dienster van het 
klublokaal te ontmoeten Weshalve we besloten nog maar 'ns naar 
Griekenland te gaan onvoorbereid, zonder vastliggende bestem
ming of tour-operator garanties en met niet meer speciën dan een 
normale reis-uit-de-catalogus zou gekost hebben En met als enige 
bagage jeans, 'n slaapzak, wat t-shirts en toiletgenef Het resultaat 
was weer verrukkelijk, maar toch geen onverdeeld genoegen, want 
zo reizen in Griekenland kan nog. maar beslist niet lang meer 

Naar A thene en ve rde r 

Ons reisplan was eenvoudig 
geen of toch met het vliegtuig 
naar Athene en dan zien we wel 

Eerste probleem een Sabena of 
Olympic heen en terug-lijnvlucht 
naar de Griekse hoofdstad kost 
voor zn beidjes zowat 44000 
frank wat het vakantie-genieten 
nu met meteen bevordert Maar 

het kan anders al zal lATA deze 
tip niet prettig vinden Je gaat 
naar een bevriend reisbureau 
koopt daar een Grieks vakantie-
kampverblijf (vervoer per charter-
vliegtuig inbegrepen) en eens in 

Athene vergeet je de camping-in-
tenties Zo kost je transport niet 
eens n volle 7000 frank per per
soon of nog geen derde van nor 
maal 

Athene is geen prettige stad wel 
n heksenketel met een dag en 
nacht lawaaieng doorrazend ver
keer boordevol zielloze moderne 
blokbebouwng en — op enkele 
uitzonderingen na — inwoners 
waarvan men 2ich afvraagt of 
ftun onbegrip oprechte domheid 
of naïef g e a k t ^ r d e onwil « iaaK>J 
eert taxfstand begreep slechts dé- --
als* achtste aangesproken chauf
feur ons «to the railway-station 
f^ease») Maar dit Athene ts na\ 

'.*j«rttjft nog aHijd de Ijiiio^nS^-*, ji»j 

van onze westerse beschaving 
met enkele absolute rr)usts Aller
eerst het goed uitgebouwde 
Nationale Archeologische Mu
seum met een njke schat aan 
Mykenische opgravingen en een 
aantal onvervangbare meester
werken uit de bloeiperiode van 
de Helleense beeldhouwkunst 
van tussen de 5e en de 2e eeuw 
voor Kristus Jammer genoeg is 
de langzaam doorschuivende be 
zoekersbnj zo dik en rumoeng 
dat van een volledig en rustig 
bekijken van al deze kunst geen 
sprake kan zijn Maar mis dan in 
geen geval de majestatische bron
zen Poseidon uit 460 voor Xus de 
pure lichamelijKe schoonheid van 
de Efeeb van Anticira van om 
streeks 340 voor Xus en het zin-
nenstrelende beeld van de paard
rijdende knaap van Artemision 
uit de II® eeuw voor onze tijdreke
ning In deze drie meer dan le
vensgrote beelden ligt de hele 
geestelijke en estetische groot
heid van het Griekse skulpturale 
genie op aangrijpende wijze ver
vat de tijdloze schoonheid in 
haar nrieest serene, meest mense
lijk» aë$tdlte 

D% ^AkrerpoTis <uiteraafd- i J ^ u k -
wékftend rhaar wat te artiTicièel 
èn fe zeer ontmanteld pm npg 
echt te kunnépi ^nt«3eren>' iou 
een teteurateiring zijn tegr er aan 

[ji/^ii cie Aa<ir9 f»A éfe * " ' 
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was de eigenlijke, met eens volkse 
maar publieke Atheense stads 
kern die in de dertiger jaren 
van zijn moderne bovenbebou-
wing ontdaan werd (een hele 
woonwijk werd daartoe ge 
sloopt) Met uitzondering van de 
overigens zeer fraaie kleine Hep-
haistos tempel stellen de ruines 
feitelijk met zoveel voor maar de 
beplanting is er zo vetkwikkend 
(en de toeristen vergeten door
gaans drt met zo spectaculaire 
gedeelte) dat een bezoek eraan 
een echt poëtisch gebeuren is 
waarbij men het Gnekenland van 
toen in vele stenen restanten en 
typische details nog verrassend 
levensecht kan ervaren (een beet
je zelf-inbreng aan verbeeldings 
kracht is natuurlijk wel vereist) 

Bezoek er vooral het museum — 
de Attala portiek — met zijn veel
heid aan kleine voorwerpen en 
dokumenten die ons de dagelijk
se werkelijkheid van het begrip 
«bakermat van onze kuttuur (en 
demokratie)» op n prettige uit 
het leven (het voorbije dan) ge
grepen manier aanschouwelijk 
maken Een ervaring waarvoor 
WIJ de hele Akropolis glamour 
best willen prijsgeven Och ja 
dan IS er nog de Plaka in de reis
brochures zo veelgeroemd of 
hoe n fijne volkswijk verloederd 
kan worden met «typische» dak
restaurantjes die met beter 
maar wel duurder zijn met op 
mets dan geld beluste pseudo-
folklore doorzichte kitsch-antiek 
en « kunstambachtelijke » prul-en-
brol-koopwaar 

Vanuit Pireefs het oude Piraeus 
Athenes historische en huidige ha 
venstad, kan weer alles We lo
geerden er in nogal Spartaans 
opgevatte zeemanshotels C2-per 
^ o n s voor ntet eens 200 frarW 

»«ten er in vergeethetmaar oorden 
' gr> J50ch*era ér scheepstiketten m 
' bureautjes die "New York en Bali 
.èefcxrfden maar van Photeganv 
dros g ^ i T V ï ^ t hadden (evenmin 
J % d e ^ 4 i j j i ö K ^ d e Tounst Pokc$ 
-^^^n «.».,*^y ^ ^ zsidöf)' het 

al in Pireefs kan alles de 
boten doorheen alle Griekse 
wateren en verder liggen er ten
zij je ergens naartoe wilt want 
dan zijn ze net weg 
" Mens erger je met» is het meest 
populaire spelletje dat de Grieken 
met de toeristen spelen En waar
om met elk door «toeristen» ge 
teisterd volk moet tenslotte zn 
eigenwaarde nog aan iets kun 
nen optrekken Vorig jaar wilden 
we naar Pholegandros en toen 
mocht en kon het met dit jaar wil 
den we naar helemaal elders 
maar tegen wil en dank bijna 
werd het Pholegandros Dergelij 
ke door de Gnekse goden (wie 
anders' ' ) voorbestemde lotsbe
stemming mag ;e met ontkennen 
op straffe van vervloeking Aldus 
scheepten we in aan boord van 
de Achilles toevallig n fijne retro-
boot met nog van dat hout- en 
touwwerk en de geur van groen
ten fruit en rundsvlees want de 
Achilles IS ook het schip waar
mee de eilanders naar hun hoofd
stad reizen (voor ons n dikke 500 
frank voor z n beidjes maar dan 
diep de Cydaden in wat n eind 
ver is 140 km in vogelvlucht 
maar ruim 200 km per boot) En tij
dens die 10 uren kan je aan dek 
slapen en geloven in de goden en 
de myten die de golven en de win 
den je vertellen zonder dat je het 
per se geloven moet En toen in 
de Egeische nevels de eilanden 
met naam en toeristen dus al 
voorbij waren doemde Pholegan
dros op aan bakboordzijde In de 
baai werd het anker geworpen 
en rondom de Achilles deinden 
de kleine platbodems om ons 
naar de skala het mmuskule ha
ventje te voeren 

En dan, de eiiarwten 

In de CyclaÖen bekochten wij er 
vt^r van de meest zuidelijke (Pho
legandros, Sikinos los en iSanton-
iMï Dè ervarirïgen ter plaatse -zijn 
2S0 yiteedojaénd da t een grootste 

jammer genoeg wel bestaand 
dat tussen eilanden met en zon
der toeristen 
Zonder toeristen (enkele rustige 
nauwelijks verklede gasten te bui 
ten natuurlijk) zijn de beide eerst
genoemde eilandjes — wezenlijk 
duidelijk verschillend van elkaar 
— van hieruit gezien toch vrij 
identiek Een oppervlakte van met 
eens 40 vierkante kilometer res-
pektievelijk 700 en 350 inwoners 
en in beide gevallen een kleine 
schilderachtige skala met een 
steil omhoog klimmende weg 
naar het enige dorp dat ter vrijwa
ring tegen zeerovers hoog op 
een rotsflank ingeplant werd Miki-
nos (geheel zonder autos) is mil
der van natuur en iets geslotener 
van volksaard Pholegandros is 
ruiger maar als dorp kleuriger 
bloemrijker gastvrijer ook Beide 
eilanden zijn paradijselijke oor 
den voor de wandelaar die de 
inspanning met schuwt Allereerst 
zijn er de bergen bar op hun top
pen zalig op de flanken tussen de 
schaduwbrengende bomen 

(amandelen olijven vijgen) en 
wijngaarden euforisch van na
tuur in de droge rivierbeddingen 
met vele bloeiende oleanders tus
sen de rotsblokken Dan zijn er 
de tussen de rotsen verscholen 
strandjes die uzelf ontdekken 
moet maar dan ook heel en al pri-
ve-van-u zijn En overal zijn er de 
bloemen de kruiden diepgekleur-
de geraniums jasmijn tijm zomer-
adonis kaasjeskruid ganzerik, 
oregano Permanent wordt men 
gezelschap gehouden door speel
se spichtige hagedissen een ont
moeting met een slangetje is met 
zeldzaam Tientallen ezeltjes dra
gen hun last gelaten en ctkroba-
tisch over de smalle bergpaadjes 
Vas) de Griekse oudheid is er op 
de beide eilanden nog weinig te 
bespeuren 

Qe Dorische fApoUoctem|i©l op Si-
kmos IS m&ar eery pover restant 
boeiender is er het vervallen 
kloostertje waar ó&. autentieke 
^ È ^ e n oog de mwrew siere/t Offc^- i^ . 
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maanlandschap van een ruig 
bergplateau potscherven die (vol
gens mensen die het weten kun
nen) nog tot vóór de eigenlijke 
Helleense beschaving teruggaan. 
Voor het overige — maar het is 
ruimschoots genoeg — moet 
men tevreden zijn met de serene 
rust van het gave decor met tien
tallen witgeschilderde kerkjes en 
kapellen, de kraakzindelijke en 
vriendelijke dorpjes met hun gast
vrije bewoners die niet aarzelen 
de dames een boeketje of een 
geurend tijmtwijgje aan te bieden. 
los — Homeros moet er begra
ven zijn — is van een heel ander 
allpre. Met zijn heuvels al even 
aantrekkelijk dan de hoger be
schreven eilandjes, maar jammer 
genoeg al grondig door het toeris
me aangetast met hotels, auto's, 
diskoteken en boetieks. Kortom, 
los is het voorgeborgte van San-
torini (ook Thira geheten). Enkele 
jaren geleden was Santorini nog 
een rustig eiland (76 km2, 6.500 
inw.) met enkele mini-stadjes die 
op een vulkanische, vruchtbare 
bodem leefden van een welvaren
de wijnbouw. Thans is het verwor
den tot een grimmig wespennesl 
van toeristische drukdoenerij 
dreunende dancings, sjacheren
de winkeltjes, banale snack-bars, 
overvolle restaurants, wildrijden
de autobussen... met als Felli-
niaans hoogtepunt de monster
achtige carrousel der tientallen 
ezeltjes die ononderbroken de 
kreeftrood-verbrande welvaartslij
ven van honderden Duitse cruise 
vaarders van de aanlegplaats 
naar het 500 brede treden hoget 
gelegen stadje torsen. Dit bete 
kent natuurlijk niet dat Santorin 
niets te bieden zou hebben. Eer 
verblijf van enkele uren op de vul 
kaan (die het eiland nog geregelc 
van aardschokken voorziet), tus 
sen de zwaveldampen, is beslist 
een boeiende ervaring, evenals 
een bezoek aan de opgegraver 
ruïnes van het Oude Thera mei 
restanten van Dorische, Mino 

Vreemde passagier 

ïsche, Griekse, Romeinse en Ve 
netiaanse beschavingen. Min
stens even interessant is eer 
bezoek aan de nog aan de gang 
zijnde opgravingen te Akrotini 
een stad die rond 2000 vóór Xus 
haar bloeiperiode kende en E 
eeuwen later door een vulkaanuit
barsting bedolven werd. Door ve
len wordt beweerd dat deze stad 
een belangrijk centrum van het 
verloren eiland-koninkrijk Atlantis 
was. De huidige opgravingen die 
in 1967 begonnen werden en een 
soort van prehistorische Pompei 
tonen, ontroeren vooral door de 
bevreemdende poëzie die opge
roepen wordt door de vermen
ging van wetenschappelijke ernst 
en explorerend entoesiasme. 

Het eeuwige Lesbos 

Santorini is dus fijn om even naar 
te kijken, maar er dan ver van
daan te vluchten. Per interne 
Olympiclijn ging het naar het noor
den van de Egeïsche Zee, waar 
kwasi in een Turkse omhelzing 
Lesbos ligt, naar zijn hoofdstad 
ook Mytilene genaamd (spreek 
uit Mitilini). Door zijn omvang is 

het toerisme er vrij draaglijk, wel
licht ook omdat het er geen plot
se overrompeling is, maar steunt 
op een eeuwenoude traditie. 
Reeds 13 eeuwen voor Xus was 
Mytilene een belangrijk maritiem 
centrum dat in de Griekse be
schaving al vroeg een avant-gar
de plaats innam met figuren als 
Pittakos, een der zeven wijzen uit 
de oudheid, en natuurlijk de ge
passioneerde Sappho, wiens les
bische liefdeslyriek tot de hoogte

punten van de poëzie behoort. 
Later genoot het eiland de dubieu
ze eer van Turkse, Byzantijnse, 
Kristelijke, Venetiaanse en Ge-
nuese bezettingen die stuk voor 
stuk hun bouwkundige sporen na
gelaten hebben. In de vorige 
eeuw nog moet Mytilene een aan
trekkelijk mondain centrum ge
weest zijn (wellicht door de vele 
heilsbronnen), en het stadje mag 
zich nog steeds beroemen op 
een behoorlijke architektuur die u 

door zijn getaande luxe een wat 
dekadent trekje verkreeg. 
Wij verkozen naar Mithimna (of 
Molivos) te gaan, een van de fraai
ste stadjes van het eiland met 
schilderachtige straatjes en sierlij
ke huizen die steeds door een 
bloemrijke tuin omgeven zijn. 
Voor zowat 150 frank woon je er 
in een overdadig van bibelots 
voorziene kamer. Het Byzantijns-
Genuese fort is indrukwekkend, 
de rotsachtige kust biedt heerlijke 

schuiloorden in de zon en mits 
wat persoonlijk initiatief kan je er 
de alleraangenaamste ontdek
kingen doen: een versteend 
woud, een verlaten hermitage, 
een dito loutra (warm waterbron) 
die we helemaal voor onszelf had
den. En ook de wandelingen bie
den prettige ontmoetingen: schild
padden, reuzehagedissen... gast
vrije herders en een wat zonder
linge maar al even hartelijke groot
grondbezitter in wiens domein we 
oer gewilde vergissing verdwaald 
waren. Eén ding is wel wat frus
trerend : de aanwezigheid van 
tientallen (overigens best sympa-
tieke) miliciens in de bergen en de 
stranden die voor een flink deel 
heuse mijnenvelden zijn. Niet zo 
verrassend natuurlijk als je weet 
dat je aan de overzijde van de 
nauwe zeestraat Turkije ziet lig
gen (een historische vijand die nu 
wel Nato-vriend is, maar omwille 
van de wederzijdse betrokken
heid bij het Cyprus-probleem ver
re van vertrouwd wordt). Maar 
kom, het machtsvertoon ten spijt 
we hebben er een paar duizend 
kwalletjes zien geboren worden 
en de zwaluwtjes zien vliegles krij
gen. Zoiets maakt veel goed. En 
al bij al, Griekenland is nog steeds 
een fijn land, een bezoek méér 
dan waard. Maar doe het vlug, 
want de volgende bezetter — de 
toerist — is al bij duizenden ont-
scheept. 

Nic van Bruggen 

Hellas In 'n hap en 'n slok 
Te oordelen naar het grote aantal Griekse restaurants dat in 
onze steden opduikt en de bijval die deze genieten, lijkt het dat 
de Griekse keuken ons veel te bieden heeft. De werkelijkheid 
is anders. In Griekenland eet men allesbehalve rijkelijk of culi
nair geïnspireerd, maar wel gezond en voor wie op een ongeso
fistikeerde manier van natuurlijk rechttoe rechtaan houdt 
beslist ook lekker Wie Griekenland in nauwelijks anderhalve 
maand heeft moeten ontdekken, heeft uiteraard weinig recht 
tot oordelen, maar eenvoud en soberheid, zelfs tot op het een
tonige at, zijn toch duidelijke konstanten in het Helleense keu-
kengebeuren. In Griekenland is de wijze waarop men eet door
gaans verleidelijker dan de wijze waarop men kookt Hierin zijn 
de verschillen tussen enerzijds het vasteland en de grotere 
eilanden en anderzijds de kleine (maar zoveel aangenamere) 
eilanden duidelijk aanwijsbaar gewoon omwille van de nogal 
uiteenlopende beschikbaarheid der basisprodukten. 

gekruid, zonder evenwel te Overal in een rijkelijke varië
teit aanwezig zijn de visge
rechten, meestal gebraden 
of op houtskool gegrild op 
tafel gebracht met brood en 
een salade van tomaat, kom
kommer en een brokje geite-
kaas. Gekookt wordt de vis 
vaak in zijn kooknat opge
diend, of wordt van dit laat
ste met eieren en citroensap 
een verrukkelijk vissoepje 
bereid, dat achteraf als toe
maatje wordt gesmuld. Hoe 
eenvoudig deze maaltijden 
(grote sardienen, zeebra-
sem, poon, inktvis, wijting, to
nijn, spiering, enz.) ook zijn, 
samen met de frisse retsina-
wijn, zijn ze na een dagje in 
de bergen een steeds dank
baar genoten feestmaal 
Rundsvlees en schapevlees 
zijn op de kleine eilanden 
meestal zeer zeldzaam en 
voorbehouden voor de 
weekeinden. Elders zijn ze 
volop verkrijgbaar, soms ge
braden maar doorgaans ge
stoofd, waarbij u ze in de 
keuken moet gaan kiezen uit 
grote geurige schalen waar
in ze liggen te sudderen. U 
kunt er altijd een slaatje bij 
kiezen, maar ook rijke toma
tensausen, courgettes, ge
bakken aardappelen, auber
gines, druivenbladeren ge
vuld met rijst romige kaas-
sausen, enz. Doorgaans zijn 
de bereidingen voorbeeldig 

scherp te zijn. Uit de voorge
rechten verkozen wij de tara-
mossalata (kuit vermengd 
met brood, olijfolie en uien) 
of de heerlijk frisse tsatsiki 
(joghurt met komkommer, 
knoflook, olijfolie en munt). 
Als nagerecht ging onze 
voorkeur uit naar een simpe
le brok feta, een witte geite-
kaas in vele verschijningsvor
men, van romig tot hard. 
Maar verbeeldt u zich liefst 
niet te veel van het onder
scheid tussen voor-, hoofd
en nagerecht Uw bestelling 
wordt veelal in één keer 
opgediend en als het toch 
anders gebeurt, is dit meest
al niet in de volgorde die u 
voorzien had. Een smakelijke 
meevaller is ook altijd de 
prijs voor uw Grieks maal: 
voor z'n beidjes iets boven 
de 100 fr (de retsina inbegre-
pep) hoewel deze in uitge
sproken toeristische oorden 
ruim het dubbele kan bedra
gen, op de legendarische Pla-
ka (flank van de Akrolopis) 
op de dakterrasjes zelfs nog 
meer Op de meeste ei
landen wordt u met sponta
ne hartelijkheid zeer onge
dwongen bediend, in Athene 
maar al te vaak onverschillig 
of ronduit onvriendelijk. 
Het snoepend genieten ge
beurt meestal bij een koffie. 
Abspluut te mijden, tenzij bij 

het ontbijt zijn de vele nesca-
féversies... maar des te heer
lijker is de per tasje gezette 
Griekse (in feite Turkse) kof
fie, die tegelijk met koffiedik 
en suiker wordt uitgeschon-
ken (laat het koffiedik even 
bezinken en drink dan met 
zuinige mondjesmaat slechts 
de helft van uw kleine kop
je) Daarbij savoereert u het 
best de alweer Arabisch 
geïnspireerde en dus zeer 
zoete baklawa (bladerdeeg 
met gemalen noten) of ka-
taïef (met noten gevuld en 
in honig gedrenkt). 
Griekenland is een historisch 
bekend wijnland, getuige 
daarvan de amforen die nog 
steeds bij tienduizenden ge
vonden worden. In de klas
sieke literatuur geniet de 
wijn trouwens een ereplaats 
en Dionysos verhief zijn ver
voering zelfs tot een roes 
van goddelijke allure. Echt 
grote wijnen kent Grieken
land nochtans niet (geen en
kel "warm' land trouwens). 
Maar een onverdeeld genot 
zeker bij het eten, is de 
lessende retsina... een jon
ge, lichts en droge harswijn 
met een uitgesproken, over
igens zeer aangename ter-
pentijnsmaak, waaraan het 
wel even wennen is, maar de 
«gewenning» is daarna des 

te prettiger Voor tussen de 
15 en 20 frank hebt u er al 
een halve liter van (helaas 
meestal gebotteld, hoewel 
hij uit de fust beter is) Naast 
de volkse retsina, bij voor
keur uitAttika, biedt Grieken
land nog andere uitstekende 
tafelwijnen: nogal zware ro
de uit Rhodes, Korfoe, Kreta 
of Patras (dat ook een zeer 
fijne, droge witte levert) en 
heerlijke rode en witte wij
nen die op de vulkanische 
bodem van Santorini gewon
nen worden en wellicht daar
om wat ruig aansprekend in 
de mond liggen. En overal 
vindt u natuurlijk de uit wijnal-
kohol over anijskruiden ge
distilleerde, sterk alkoholi-
sche ouzo. Hij wordt bij alle 
gelegenheden puur gedron
ken of met water aange
lengd (waarbij dan de anijs-
olie een melkwitte neerslag 
geeft). Meestal krijgt u bij uw 
ouzo een bordje mèzèdhés 
dat bestaat uit pittige hapjes 
gerookte haring, ansjovisjes, 
gedroogde inktvis, feta en 
olijven. Een lekker drankje 
na is de smakelijke, wat op 

cognac lijkende metaksa 
brandewijn. Nee, een groot 
gastronomisch land is Grie
kenland niet maar het is er 
zalig eten. Dat wel 
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Kennismaking met rekreatievoorzieningen 
in Nederland 

Eilanden 
en insteekhavens 
Door een aanpassing van de 
gestrekte oevers met eilanden en 
inhammen werd een redelijk aantal 
ligplaatsen voor de watersport 
gecreëerd en toch weinig van de 
oeverlanden aangetast 
De Ruigeplaat is een eilandje op een 
bestaande ondiepte gemaakt, mede 
om de golfslag en daarmee gepaard 
gaande afkalving van oeverlanden, 
langs de vaargeul tussen de 
Middenplaat en de Rozenburgse 
oever te beperken Ook bij de 
afsluitdam naar Oostvoorne zijn 
eilandjes aangelegd die door een 
gevarieerde vormgeving beschutte 

ligplaatsen aan watersporters bieden 
Een van de eilandjes, alhoewel 
Ganzenplaat geheten, huisvest 's 
winters een twintigtal blauwe reigers 
De plaatskeuze voor deze eilandjes 
maakt het mogelijk de nabijgelegen 
natuurterreinen tegen overlast te 
beschermen Het jaarlijks in het 
voorjaar sluiten voor de watersport 
van enkele insteekhavens is eveneens 
zinvol, opdat het broedseizoen van 
bijvoorbeeld fuut en dolaars niet 
worde verstoord 

Steigers en stranden 
De vanouds aanwezige kribdammen waren 
zeer in trek bij de hengelaars en als lig
plaats voor vaartuigen Dit gegeven is een 
uitgangspunt geweest voor de bouw van 
een aantal vis- en aanlegsteigers De plaats
keuze van deze steigers is van grote 
invloed gebleken om bijvoorbeeld afmeren 
in de netkragen tegen te gaan De dagre-

> ^ 

kreatie die van de landzijde naar de oever 
trekt zoekt eveneens voorzieningen Aange
legde zandstranden zijn echte trekpleisters 
dit leidt het bezoek af van de oevers in rus
tiger omgeving 

Oevers 
Na het ontbreken van de getijdenbeweging 
bleek dat afslag van de oevers m een meer 
met een bijna konstant waterpeil snel om 
zich heen kan grijpen Oeververdedigingen 
bleken beslist noodzakelijk te zijn om land-
verlies te beperken In de beginpenode 
werd veel rijsbeslag met puinbestorting 
aangebracht Een grindbestorting onder 
flauw talud aangebracht en met klei inge-
wassen, voldoet goed aan oevers waar 
een nieuwe begroeiing gewenst is Zware 
grindglooiingen, kunststof en beton zijn langs 
oeverlanden en rietkragen minder ge
slaagd Dit soort oeververdedigingen zal 
pas na lange tijd een harmonieus onder
deel van het landschap worden en zelden 
in de oeverbegroeiing worden opgenomen 
Daarentegen worden houten beschoeun-

(3) 

gen, zoals damwanden, wel goed opgeno
men in een begroeide oever Ook werd een 
kreek tussen de Brielse Maas en de geres
taureerde wallen van Bnelle uitgegraven In 
dit met net en wilg beplante ondiepe kreken
stelsel is bewust de toegang voor rekrean-
ten beperkt om een aantrekkelijke zone 
voor watervogels te creëren Een tweetal 
voor een deel beplante eilandjes is bijna 
met bereikbaar voor rekreanten ook be
perking van een aantal maaibeurten van 
het gras zal een onderdeel van dit plan zijn 
Hier wordt dus aan gevederde rekreanten 
ruimte toegekend 

Vogelstand 
In een druk rekreatiegebied moet men zich 
geen illuzies maken over een rijk natuurle-
ven, met name waar het de vogelstand 
betreft De algemeen voorkomende soor
ten zullen zich redelijk handhaven doch 
meer zeldzame soorten zullen bij toename 
van het rekreatiebezoek spoedig uitwijken 
naar rustiger oorden 

Deze verarming aan soorten is onontkoom
baar Toch is het zeer zinvol door beheers
maatregelen deze vlucht te beperken Re
gelmatige tellingen moeten als kontrolemid-
del dienen De meest betrouwbare gege
vens vormen tellingen van het aantal broed-
paren over een ruim aantal jaren Dit is nog
al een opgave waarvoor over grote deskun
digheid van de tellers en enorme inzet aan 
tijd moet worden beschikt 

In de toekomst wordt getracht een dege
lijker inzicht van aantallen broedparen te 
verzamelen De tot nu toe beschikbare 
gegevens zijn nog onvoldoende 

Voor het Brielse Maasgebied wordt echter 
beschikt over de waterwildtellingen welke 
de Vogelwacht Bnelle voor het Rijksinsti
tuut voor Natuurbehoud verricht Deze 
gegevens zijn over de jaren 1965 tot 1968 
en 1970-1973 zeer goed opgezet en be
strijken een representatief deel van de Briel
se Maas 

Tot konkiusies kunnen deze gegevens niet 
leiden De vogelstand wordt sterk door kli
matologische faktoren beïnvloed Ook geo
grafische wijzigingen zijn belangrijk Zo 
zijn rond de Brielse Maas de ontwikkeling 
van Maasvlakte en Oostvoornse Meer in 
feite een verlegging van kustlijn geweest 
dit terwijl bekend is dat sommige trekkende 
watervogels de kustlijn nauwgezet volgen 
Ook industrievestigingen ruilverkavelingen 
of aanleg van hoogspanningsleidingen kun
nen tot wijzigingen in de vogelstand leiden 
Ook zonder deze externe invloeden ver
loopt de vogelstand over een kort aantal 
jaren veelal gnilig 

De bedoeling van deze beschrijving is dan 
ook slechts te stellen dat gegevens over de 
vogelstand bij de beheerder van een re
kreatiegebied bekend moeten zijn Deze 
gegevens moeten nauwlettend door hem 
worden gevolgd en evenzeer aandacht knj-
gen als tellingen van het bezoek van 
rekreanten 

De vergelijking spreekt voor zich Naast tel
lingen zijn ook de incidentele waarnemin
gen van groot belang De incidenteel waar
genomen soorten kunnen een indikatie 
geven over het gemiddelde leefmilieu Enkele 
van die waa^-nemingen zijn bijvoorbeeld, 
torenvalk, boomvalk roerdomp, buizerd, mid
delste en grote zaagbek roodkeelduiker, kuif-
duiker bniduiker en geoorde fuut 

Polltlereglement 
Verordeningen moeten soms worden toe
gepast om de vele rekreanten zonder over
last in de natuur toe te laten De hygiene is 
een belangrijk onderdeel Door het plaat
sen van standaards met afvalzakken en 
het uitreiken van kleine plastiek afvalzak
ken wordt alles gedaan om wegwerpen 
van afval te voorkomen Op dat vlak wordt 
dan ook zo nodig repressief opgetreden 

Gelukkig is het veelal mogelijk de bezoe
kers ervan te overtuigen dat de weinige 
spelregels met tegen hen maar voor hen 
zijn gemaakt 

Roger Vandewattijne 
Provincieraadslid 
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14 JULI 

BRT 1 

18.55 Beertje Colargol (f J 
19.10 Zeven kleine Australiërs CfJ 
19.35 Kijk Uit 
19.45 Nieuws 
20.15 Coronation Street (O 
20.40 Panorama 
21.10 Première 
21.50 Herdenkinggprogramma 

Bert Janssens 
22.15 Nieuws 

BRT 2 

18.55 Beertje Colargol 
19.10 Zeven kleine Australiërs 
19.45 Nieuws 
20.15 De wereld in oorlog (f.) 
21.05 Zilveren kroonjubileum in 

Groot-Brittannië 
22.20 Zomeragenda 

NED. 1 

14.00 De Waltons (tJ 
14.25 Rimpels in helder water 

TV-spel voor de jeugd 
18.55 Nieuws 
19.04 De kinderkrant 
19.30 Het kleine huis op de prairie 

( f j 
20.20 Na 20 jaar jungle 

Dokumentaire 
20.45 Continental Singers 

Dokumentaire 
21.05 Wetenschap en technolo

gie 
2120 Tenslotte 
21.35 Niegws 
21.50 Pantserkruiser Potemkin 

Russische speelfilm van 
S.M. Eisenstein (1925). 

23.05 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Toeristische tips 
19.05 Cijfers en letters 

Spelprogramma 
19.25 De wondere wereld onder 

water 
Een nieuwe sene onder-
waterfilms 

20.00 Nieuws 
20.25 Comedy Hours (f.) 

Bntse en Amerikaanse hu
mor 

21.15 All you neef)... 
Een reeks over populaire 
muziek 

22.05 Brandpunt 
22.35 Levensloop 
23.05 Nieuws 

15 JULI 

BRT 

17.15 
18.55 
19.00 
19.10 
19.45 
20.20 

20.45 

22.50 

Ronde van Frankrijk 
Gedeon (f J 
Zomeragenda 
K.T.R.C. 
Nieuws 
De Bever 
Dokumentaire 
Rebecca 
VS-thriller van Alfred Hitch
cock (1940) naar Daphne 
Du Maurier. 
Nieuws 

NED. 1 

18.45 De Fabeltjanskrant (f J 
18.55 Nieuws 
19.04 Tom en Jerry 
19.15 The Flintstones (f.) 
19.40 De stuntelaars van Chica

go (f.) 
20.05 Young man with a horn 

Muzikale film (VS - 1950) 
21.35 Nieuws 
21.50 Young man with a horn 

Vervolg 
22.15 Portugal 

Dokumentaire 
22.50 Nieuws 

NED. 2 

18.30 
18.55 
19.04 
19.17 

19.43 

20.00 
20.25 
20.55 
21.35 
22.25 

22.45 

Ronde van Frankrijk 
Nieuws 
Calimero (f.) 
Als er een schaap over de 
dam is... 
Dokumentaire over schaap
herdershonden 
Vaarbewijs - nodig of over
bodig? 
Nieuws 
Wordt u al geholpen? (f.) 
Aktua TV 
Clarie's Angels (f J 
Louis Armstrong 
Dokumentaire 
Nieuws 

16 JULI 

BRT 

15.15 Atletiek en Ronde van 
Frankrijk 

18.45 Beertje Paddington (f.) 
18 50 Speciaal voor de jeugd 

TV-film voor de jeugd 
19.45 Nieuws 
20.15 Sailor de zeeman 

Reportage 
21.00 Terloops 
21.45 Bert d'Angelo (f.) 
22.35 Nieuws 

NED. 1 

15.30 Nieuws 
15.32 De film van Ome Willem 
16.10 Tartan 
16.20 Pip en de Waterlanders 

Kinderprogramma. 
16.50 Matt in het ziekenhuis 
17.03 Addams familie (fJ 
17.30 Chapichapo 
1830 Teleac 
18.45 De fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.05 Rallycross 77 
20.00 Holmes en Yoyo 
20.25 Avro's zomerkwis 
21.35 Nieuws 
21.50 Avro's Sportpanorama pre-

zenteert: tennis 
22.30 The blue knight (f.) 
23.18 Nieuws 

NED. 2 

1800 Ronde van Frankrijk en 
zwemmen 

18.55 Nieuws 
19 04 Black Beauty (f.) 
19 30 Zo vader, zo zoon 

Spelprogramma. 
2000 Nieuws 
20.25 Kojak (f.) 
22.40 Muzikale meditatie 
22.55 Nieuws 

WKm' 
17 JULI 

BRT 

NED. 1 

10.00 Eucharistieviering vanuit 
Blankenberge 

14.30 Nieusxoverzicht voor ge
hoorgestoorden 

15.00 De problemen van profes
sor Popper (f.) 

15.30 Ronde van Frankrijk 
16.45 Niets is heilig 

Amerikaanse komedie 
(1937) 

1755 Europese atletiekbeker 
1845 Beertje Paddington ( f ) 
18.50 De zevnde hemel 
19.45 Nieuws 
20.00 Sportweekend 1 
20.30 De val der Adelaars (F.) 
21.00 Sammy & Company 

Show met Sammy Davis jr. 
21.45 Hoogtepunten uit de kunst 

van de 20e eeuw 
22.35 Nieuws 
23.00 Einde van de uitzending 

16.00 
16.02 
16.27 

17.00 
18.55 
19.00 
19.05 
20.05 

20.45 

22.05 

22.35 
22.45 

Nieuws 
Ti-ta-tovenaar 
Europacup atletiek in Athe
ne 
Kerkdienst 
De fabeltjeskrant 
Nieuws 
Een geheim plekje 
Hammerfield Jazzfestival 
1976 
Antonius en Cleopatra 
Brits tv-spel naar William 
Shakespeare vertolkt door 
de Royal Shakespeare 
Company (eerste deel) 
Herinneringen aan mijn va
der, Pieter Jelle Troelstra 
Simon Carmiggelt 
Nieuws 

NED. 2 

16.30 Int. tenniskampioenschap
pen Nederland 

'18 00 Ronde van Frankrijk 
18.55 Rons II (f.) 
19.25 Studio Sport 
2040 De Tijgerbrigade 
21.35 Nieuws 
21.40 Horizon 
22.05 Sleepers 

Dansstuk met dialogen. 
22.35 Nieuws 

m 

18 JULI 

BRT 

15.25 Ronde van Franknjk 
18.55 Beertje Paddington (f.) 
19.00 Klein, klein kleutertje 
1915 De mens en zijn omgeving 

Dokumentaire reeks 
19.45 Nieuws 
20.20 Rad der Fortuin 
21.05 Leven en dood van Penelo

pe (tJ 
21.55 Inspraak '77 

Talentjagers 
22.45 Nieuws 

NED. 1 

18.45 
18.55 
19.05 

19.10 
19.35 
20.00 

20.40 

21.35 
21.50 

23.25 
23.29 

De fabeltjeskrant 
Nieuws 
Casper, het vriendelijke 
spookje 
Kinderprogramma. 
Happe days (f J 
Holmes en Yoyo (f.) 
Guys « » dolls 
Showprogramma. 
Omdat ik toevallig in een rol
stoel zit 
Nieuws 
De ouders 
Duits tv-spel. 
Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

18.00 
18.55 
19.04 
2000 
20.25 

21.45 
22.30 
22.35 

Ronde van Frankrijk 
Nieuws 
Filmblik 
Nieuws 
Antonius en Cleopatra 
Tweede deel van dit toneel
stuk van Shakespeare, 
door de Royal Shakespea
re Company. 
Achter het nieuws 
Nieuws 
Ronde van Frankrijk 

21.40 Uit de wereld van Guy de 
Maupassant 

22.15 Nieuws 

BRT 2 

15.25 Ronde van Frankrijk 
18.55 Beertje Paddington (f.) 
19.00 Studierichting : landmeters 
1945 Nieuws 
20.20 Nieuwsmagazine 
21.00 Billy de leugenaar 

Bntse film (1963) 

NED. 1 

14.00 
14.05 
14.30 
15.00 

18.45 
18.55 
19.05 
19.55 

21.35 
21.50 

22.30 
22.35 

Chapi Chapo 
Een wereld vol truuks 
Wonderland extra 
Brand 
Jeugdfilm. 
Barbapapa 
Nieuws 
KRO's wereldcircus 
Ontmoeting met de vrolijke 
dood 
Frans-Italiaanse speelfilm 
van Juan Bunduel (1972). 
Nieuws 
De naïeven van Duitsland 
Dokumentaire. 
Nieuws 
Ronde van Frankrijk 

NED. 2 

18.00 Ronde van Frankrijk 
18.55 Nieuws 
19.05 De nationale hitparade 
20.00 Nieuws 
20.25 Gemini Man (f.) 
21.15 Televizier magazine 
21.55 Columbo (f.) 
23.05 Nieuws 

20 JULI 

BRT 

15.35 
17.30 
18.45 
18.50 
19.45 
20.20 
20.45 

21.10 

22.15 

Ronde van Frankrijk 
Tip-Top 
Beertje Paddington (f.) 
Space 1999 (f.) 
Nieuws 
Het meisje van de TV (f.) 
Zeeland: leven tussen wa
ter en wolken 
Dokumentaire 
De babysitter 
Televisiespel 
Nieuws 

NED. 1 

15.30 
15.45 

16.10 
16.35 

18.45 
18.55 
19.04 
19.50 

21.35 
21.50 
22.45 
22.55 

Kijkdoos 
De beste Karisson van de 
wereld 
Een jeugdverhaal in vier de
len. 
De reizen van Kim (f.) 
Het gebochelde paardje 
Russische tekenfilm. 
De fabeltjeskrant 
Nieuws 
Van gewest tot gewesi 
Bezoek 
TV-spel. 
Nieuws 
Repetitie voor de opera 
Ronde van Franknjk 
Nieuws 

NED. 2 

19 JULI 

BRT 

15.25 Ronde van Frankrijk 
18.55 Beertje Paddington (f.) 
19.00 Studierichting : landmeters 
1945 Nieuws 
20.20 Laurel en Hardy 

Komische reeks 
20.50 De Middellandse Zee 

Dokumentaire 

18.00 Ronde van Frankrijk 
18.55 Nieuws 
19.04 Noachs dieren 

Tekenfilm. 
19.29 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20.30 Ars Musica 
21.10 Afghanistan 

Dokumentaire. 
21.50 Wat heet bevrijding? 

Over de Zuidmolukkers 
22.15 Ten slotte 
22.25 Nieuws 

TY-SELEKTIE 
D O N D E R D A G 14 J U L I 

15 u., F 2 — Doctor Dolitt le. 
Muz ikaa l sp rook j© van R ichard 
Fleischer. M e t Rex Har r ison, Sa-
man tha Eggar, A n t h o n y N e w l e y 
e n Richard A t t e n b o r o u g h . 
19 u. 50, RTB — Ik wll niet ster
ven. 
D r a m a d o o r Robe r t W ise . M e t 
S u s a n H a y w a r d , S i m o n Or land , 
Vi rg in ia V incen t , T h e o d o r e Bikel , 
e.a. 

21 u., LUX - 1789. 
His to r ische f i lm van A r i ane 
M n o u c h k i n e . M e t d e t r o e p Le 
Thea t re d u Solei l . 
V R I J D A G 15 J U L I 
20 u. 05. N 1 - Muz iek in 't 
bloed. 
Psycho log i sche muzika le f i lm van 
M ichae l Cur t lz . M e t K i rk Doug las , 
J u a n o Hernadez , O r l ey L indgren , 
Do r i s D a y e.a. 
20 u. 30, RTB 2 — Twee biljetten 
voor Mexico . 
Pol i t iekomedie van Chr ist ian-Ja-
que . M e t G e o r g e s Gere t , Ira d e 
Fu rs tenberg , Peter L a w f o r d e.a. 
20 u. 40, BRT — Rebecca. 
Psycho log i sche thri l ler van A l f r ed 
H i t chcock . M e t J o a n Fontaine, 
L a u r e n c e Olivier, G e o r g e San
ders , Jud i t h A n d e r s o n e.a. 

22 u-, RTB 1 - Belle. 
Magisch- rea l is t isch psycho lo 
g isch d rama van A n d r e Delvaux. 
M e t Jean-Luc Bideau, Danie le D e -
lorme, Ad r i ana B o d g a n e.a. 

22 u. 57, F 2 — De lemen wal. 
Sociaa l d r a m a van Jean-Lou is 
Bertucel l i . M e t Leila Shana e.a. 
Z A T E R D A G 16 J U L I 
20 u. 35, RTB — Sunday in N e w 
York (Zondag in New York). 
K o m e d i e van Peter Tevy/ksbury. 
M e t Jane Fonda, Rod Tay lor en 
Cl i f f Rober t son . 
D 1 — Titanic. 

Drama t i sche f i lm van Jean N e a u -
lesco. M e t Barbara S t a n w y c k , 
C l i f ton W e b b en Rober t W a g n e r . 
Z O N D A G 17 J U L I 
16 u. 55, BRT — Niets is heilig. 
Sat i r i sche komed ie in k leuren van 
Wi l l iam A. W e l m a n . M e t Caro le 
L o m b a r d , Freder ic M a r c h , Char
les W inn ige r e.a. 
17 u. 45, F 1 — D e Ellendigen.' 
D r a m a van Jean-Paul Le Cha-
nois. M e t Jean Gabin , Be rna rd 
Blier, Bourv i l , Daniel le D e l o r m e 

20 u. 30, F 1 — V ier vrouwen. . . 
een mysterie. 
Ske tch f i lm ve rwezen l i j k t d o o r Ge 
ra rd Oury . M e t M ichè le M o r g a n , 
P ier re Brasseur , Ph. No l re t e.a. 
M A A N D A G 18 JUL I 
20 u. 30, F 1 — D e l iefdesge
schiedenissen van Lady Hamil 
ton. 
Romant i sche avon tu ren van 
Chr is t ian-Jaque. M e t M ichè le 
Merc ie r , R ichard Johnson , J o M i 
lis, Nad ja Tiller e.a. 
D I N S D A G 19 JUL I 
19 u. 55, N 1 — O p de afspraak 
van de vroli jke dood. 
Fantast ische fi lm van Juan Bu -
nuel. M e t Yasmine Dahm, Fran 
o ise Fabian, J e a n - M a r c Bo , Rena-
to Saivator i e.a. 

14 JULI 1977 
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ANTON PYPE, 
de kruisvaarder 
tegen Russische laarzen 
ZONNEBEKE. — Anton Pype (32 jaar) is terug van een maandenlange protestak-
tie die hem van Leningrad recht naar een werkkamp in de republiek Mordovië 
bracht. 
Veroordeeld op 25 maart tot vijf jaar strafkamp met streng regime. De Westvla
ming Pype kreeg evenwel geen slavenwerk opgelegd. Hij werd aangeduid om 
koninginnestukjes voor schaakspelen te maken. Wel bleef hij voortdurend 
onder druk om politieke bekentenissen af te leggen. De verleiding was groot, 
maar de volgeling van Franciskus van Assisi ging voor de geheime politie niet 
door de knieën. Die koppige volharding stelde hem na een half jaar gevangen
schap in het gel i jk : de opperste Sovjet gaf Pype eind juni onverwacht opnieuw 
de vri jheid... 

Op zijn eerste perskonferentle in Brus
sel toonde Pype zich als een zonderlin
ge, ietvi/at schuchtere jongeman 
Hij glunderde om zijn morele overwin
ning. En de toch bev*/ogen maanden in 
Rusland bleken hem zo te zien geen 
moreel geweld aangedaan te hebben. 
Wel had Pype enige moeite om zijn 
kruistocht naar de Sovjetuuie overtui
gend te verantwoorden. 
Anton Pype: «In dat kommunistisch 
land moet nu eens eindelijk de vrijheid 
van meningsuiting ingevoerd worden. 
Voor het uitdelen van 2.000 amfletten 
koos ik de universiteit van Leningrad 
uit omdat daar een bevrijdingsbewe
ging, ook bij jonge professoren, werk
zaam IS. Uiteindelijk wou ik de Russen 
met gelijke munt betalen: bij ons op de 
universiteiten is er reeds genoeg kom-
munistische propaganda gevoerd, zo
dat mijn aktie in Leningrad gerust ook 
als een uitdaging voor de kommunisti-
sche propagandisten bij ons mag ge-
zven worden...» 

P R O P A G A N D A 

De uiteindelijke reden van Pype's ak-
ties in Leningrad zou moeten gezocht 
worden in zijn religieuze overtuiging: 
hij wou de kristelijke beschaving ook 
in Rusland - tegen het rode gevaar ver
dedigen ». 
Dat is wel niet de eerste doelstelling 
van het VAKOE (Vlaams aktiekomitee 
voor Oost-Europa), dat vooral de eer
biediging van de akoordeu van Helsin
ki voor Ogen houdt (vrij verkeer van 
mensen en intormatie). 
Pype ging jarenlang naar de vroegmis 
om 6 uur. 
Zelf woonde hij in een enge woonwa
gen. Hij trok te voet op bedevaart naar 
Rome. De bestanddelen van zijn kriste
lijk leven zijn gebed, meditatie en vas
ten. 
Vandaar dat het de Russen onmoge
lijk was hem moreel te breken. 
Zijn koppigheid heeft de Russische 
heersers in het zand doen bijten. 

Anton Pype vertrok dus op 21 decem
ber in opdracht van het VAKOE naar 
Leningrad. Een week later sijpelt het 
bericht door dat de Westvlaming door 
de Russische geheime politie (KGB) 
werd opgepikt Pas op 24 maart werd 
tegen hem een proces ingezet. Pype 
kreeg een verdediger die schuldig pleit
te. Het onvermijdelijke gebeurde : een 
veroordeling tot vijf jaar werkkamp. 
Daarover Pype: 'Ik werd overge
bracht naar een werkkamp voor 
vreemdelingen op 400 km ten Oosten 
van Moskou. Dubrovlag. Tot dan toe 
had ik nog steeds geen kontakt gehad 
met mijn ouders. Het strenge regime 
zou mij in dat werkkamp eveneens ver
hinderen voeling met thuis te nemen. 
Het transport naar dat kamp gebeur
de met speciale gevangenistreinen; 

dierenwagons als het ware met kooi
en, waarachter de bange mensen wer
den samengeduwd. In het werkkarnp 
zie je overal rondom grote plakkaten 
met kommunistische propaganda. 
Over de muur 'prijkt een standbeeld 
van een vrouw met kind en een vre
desduif. .. 
— Hoe ziet zo'n dag in dat Russisch 
werkkamp er uit ? 
Anton Pype: «Er wordt gewerkt in 
drie ploegen. Heb je dagdienst dan 
wordt je door radio-Moskou om 6 uur 
gewekt Volgt dan een kleine wande
ling op een pleintje, en een half uurtje 
tijd om je klaar te maken. 
Zonder een keer over te slaan, kontro-
leren de bewakers vervolgens elke 
gevangene op gevaarlijke voorwer
pen. 
In groepjes mogen we dan aanschui
ven om te eten, en om 8 uur begint de 
werkdag, na naamafroeping. 
's Middags is er opnieuw een half uur
tje pauze om te eten, en op het einde 
van de dagtaak, om 18u. 30 volgt dan 
weer een lijfonderzoek. Ik vond dat 
wel niet overbodig aangezien in het 
kamp veel moordenaars opgesloten 
zaten I 
De rest van de dag krijg je dan vrije 
tijd. Om 10 uur gaan de lichten uit» 
— Veel moordenaars zeg je ? 
Anton Pype: «In het kamp waar ik 
opgesloten zat, werden alleen vreem
delingen bijeengebracht; dus niet-Rus-
sen. 
Ik zag er Amerikanen, Engelsen, Duit
sers, Zwitsers en Oosterlingen ook. 
Chinezen, Noord-Koreanen... 
Velen van hen waren echt «zware jon
gens ». In mijn omgeving was ik de eni
ge politieke gevangene. In het werk
kamp vond je immers ook veel men
sen die opgepikt werden omdat ze 
aan zwarte handel deden.» 

K O N I N G I N N E S T U K J E S 

— En hoe was de behandeling er door 
de bewakers? 
Anton Pype: «Ik kan niet zeggen dat 
ik echt bruut behandeld ben. Er was 
vooral die morele dreiging. Reeds tij
dens het voorarrest had ik last van 
een celgenoot die verklikker speelde. 
Ik heb dan ook aan niemand echt mijn 
hart kunnen luchten, uit vrees dat mijn 
woorden tegen mij zouden gbruikt 
worden. Lijfelijk heb ik niet zoveel last 
gehad. 

Er waren wel die beangstigende verha
len. 
In de fabriek verloor een jongeman drie 
vingers bij het hanteren van een zaag. 
Dat gebeurde op een vrijdag. Hij kreeg 
slechts gebrekkige EHBO-hulp, en 
mocht pas de dinsdag naar het hospi
taal .. 
Een Oosterling had last van zijn maag. 
(Hij was immers niet gewoon zwaar 

brood te eten). Welnu, hij werd geope
reerd met een snede van zijn lever tot 
aan zijn lies... 
Die brute sfeer heeft mij hoegenaamd 
geen deugd gedaan.» 
Anton Pype heeft dus geen streng lijfe
lijk regime moeten doorstaan. Uij werd 
bedacht met een stipte 8-uren werk
dag. En zijn werk bestond erin konin-
ginnestukken voor schaakspelen te 
maken. 
Behalve de hechtenis in een kamp met 
vijandige sfeer is dat streng regime 
niet zo onterend als in veel andere ver
halen over de Goelag-archipel. 
Anton Pype: « Vreemdelingen krijgen 
er een speciale behandeling. Dat is 
trouwens een stukje in de propaganda-
molen van de Sovjetmacht Want wij 
hebben een kans na verloop van tijd 
uitgewezen te worden. Een mensont
erende behandeling zouden we achter
af dus ook met veel ruchtbaarheid kun
nen betaald zetten. 
Met Russische gevangenen heb ik wei
nig kontakt gehad. Er was slechts één 
gelegenheid: in het hospitaal dat ook 
gebruikt werd voor verpleging van 
gevangenen uit een nabuurkamp. Zo 
heb ik vernomen dat Chinezen vanuit 
het grensgebied geregeld in werkkam
pen belanden, en soms gemarteld wor
den. Onder andere een man die zeer 
lang aan telefoondraden werd opge
hangen. 

R U W E L A A R Z E N 

— toen Anton Pype naar Leningrad 
vertrok wist hij welk onheil hem te 
wachten stond : in het beste geval uit
wijzing, en in het slechtste geval jaren
lange hechtenis. 

Pype had er zelfs de financiering voor 
zijn reiskosten voor over .. Van zijn 
aktie heeft hij hoegenaamd geen spijt 
Hij houdt er een politieke ervanng en 
een soevenirtje aan over. Op de lucht
haven kocht hij immers twee bekertjes 
en een schaaltje, die een speciaal 
merkteken dragen: het insigne, zoals 
dat in de werkkampen wordt aange
bracht op produkten die door gevange-
Anton Pype: «Ik zal aktief blijven in 
het Vlaams aktiekomitee voor Oost-Eu
ropa. En ik hoop dat nog meer mensen 
mijn protestaktie zullen herhalen. Men 
heeft er mij van beschuldigd het Rus
sisch bestel te willen ondermijnen. Dat 
is inderdaad nodig om de Russische 
verdrukking van andersdenkenden on
gedaan te maken.» 
Het Vlaams Aktiekomitee voor Oost-
Europa heeft totnogtoe alle Vlaamse 
militanten die in Rusland werden 
aangehouden opnieuw naar huis kun
nen halen. 
De vraag bli jft open of nog nieuwe 
akties tegen « de ruwe laarzen die jon
ge scheuten vertrappelen », even ver
heugend zullen aflopen, zonder dat 
er martelaars gemaakt worden. 
(HDS) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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