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Als 
Vlamingen 
naar 
Europa 
Alhoewel de 
^gtnont-onderhandelaars zeer 
diskreet zijn over hun 
zaterdagse gesprekken, is er 

. deze week toch een belangrijke 
beslissing uitgelekt. < Een 
gunstige wind >, zoals dat in 
journalistiek jargon heet, heeft 
bij « De Standaard » het nieuws 
aangebracht dat de knoop 
Inzake de kiesomschri jvingen 
voor de Euro-verkiezingen werd 
doorgehakt. 

Alhoewel de datum voor de 
verkiezingen van het parlement 
der Europese Gemeenschap 
nog niet werd bepaald, zullen de 
kiezers in de landen der 
Gemeenschap 
hoogstwaarschijnl i jk volgend 
jaar opgeroepen worden om 
voor het eerst hun Euro-stem uit 
te brengen. Deze verkiezingen 
ontlenen hun groot belang 
alleen reeds aan het feit dat 
miljoenen stemgerechtigden in 
de Gemeenschap voor het eerst 
zullen gekonfronteerd worden 
met de polit ieke werkeli jkheid 
van de Europese eenmaking. Tot 
nog toe was dit een thema dat 
de grote massa nauwelijks 
interesseerde. Het Europees 
ambtenarendom te Brussel, 
Luxemburg of Straatsburg 
opereerde, ten overstaan van de 
publieke opinie, in een polit iek 
vacuüm. De verkiezingen zullen 
er alvast voor zorgen, dat het 
publiek gesensibii izeerd wordt. 
De partijen in ons land bereiden 
zich reeds druk voor op deze 
toekomst. Dat is ook het geval 
met de Volksunie die, voorlopig 
nog achter het scherm van de 
diplomatieke diskretie die bij 
internationale kontakten 
gebruikeli jk en noodzakelijk is, 
flink opschiet met een opstell ing 
in Europees verband. 
In België dreigden de 
Euro-verkiezingen uit te lopen 
op een communautaire rel in 

verband met de 
kiesomschri jvingen. Tindemans 
heeft het nog niet zo lang 
geleden opgenomen voor één 
enkole kiesomschri jving. De 
franstalige Brusselaars eisten er 
drie. En van Vlaamsgezinde kant 
kon men, om 
evidente redenen, slechts 
vrede nemen met twee. 

De « Standaard » heeft gisteren 
onthuld dat de 
Egmont-onderhandelaars 
ti jdens het vorig weekeinde, 
onder druk van een eensgezinde 
Vlaamse delegatie, hebben 
beslist dat het Belgisch 
kiezerskorps wordt opgedeeld 
in een Nederlandse en een 
Franse kiesomschri jving ; in 
Brussel komen er Nederlandse 
en Franse kandidatenlijsten. 
We hopen dat het belang van 
deze beslissing aan de 
Vlamingen niet zal ontgaan. Ze 
is een treffende illustratie van 
de mogelijkheden die ons in het 
Egmont-kader worden geboden. 

De opspli tsing van België in 
twee kiesomschri jvingen naar 
de gemeenschappen toe bewijst 
ten overvloede, dat op de 
essentiële vlakken de struktuur 
van het Egmont-België niet 
driedelig is, maar tweedelig. Ook 
in het Europees kader wordt 
Vlaanderen, met inbegrip 
natuurlijk van de Vlamingen te 
Brussel, erkend als een eigen 
gemeenschap naast de 
franstalige. 

Het feit dat de Vlaamse 
gemeenschap als dusdanig 
in Europa zal binnentreden 
lijkt ons in ieder geval van 
groter belang en betekenis dan 
de schaduwzijden die 
onbetwistbaar aan het 
Egmontpakt kleven, maar 
die aan de essentie van ons 
bestaan als gemeenschap 
binnen een eigen Vlaamse staat 
niets kunnen wijzigen. 

TVO 
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TV-BLADZIJDE 
Als antwoord op een brief van A.H., 
Antwerpen in het blad van 15 septem
ber 1977, zou ik toch enige bemer
kingen willen maken. Onze vriend 
A.H. bezit geen tv. Misschien is hij 
kerngezond en kan hij zijn dag wel 
zinvol vullen. Ik echter ben door ziek
te sedert lange tijd in mijn schommel-
stoel vastgespijkerd en dit zowel 's 
nachts als overdag. Geld om een 
dag- of ander gespecializeerd blad te 
kopen kan er niet meer van af. Daar
door ben ik aangewezen op hetgeen 
onze «WIJ» wel wil publiceren, want 
de tv is mijn enige ontspanning! 
Tevens wil ik de belofte van de redak-
tleraad van «WIJ» in herinnering 
brengen om alle tv-zenders te vermel
den. Want de huidige opmaak van 
het tv-blad is onder alle peil. Tv-pro-
gramma's zijn ontegensprekelijk en 
wel degelijk een sociaal probleem 
voor een deel van de «WIJ»-lezers 

L.V.R., Erps-Kwerps 

NAÏEVELINGEN 

De laatste tijd lezen wij in het tijd
schrift Doorbraak van de Vlaamse 
Volksbeweging en in de Davidsfonds-
mededelingen alleen maar reakties 
die tegen het Egmontplan gekant zijn. 
Hadden V V B en Davidsfonds in 1963 
maar dezelfde hamer gebruikt als 
nu... 
Hadden de kultuurverenigingen des
tijds maar de parlementairen bij naam 
genoemd die ongeluksakkoorden on
derschreven, dan hadden zij nu recht 
op spreken. 
De V U stond to^n alleen. Ondertus
sen zien we nu bijvoorbeeld in Kraai-
nem dat van de 70 t.h. Vlamingen nog 
slechts 30 t.h. overblijven. 
In Wemmei konden de franstaligen 
niet één klas minimaal bevolken. Nu 
zijn het de Vlaamse scholen die er 
alle moeite hebben om de twee laat
ste leerjaren te behouden. Dat is 
geenszins de schuld van de VU ; wel 
integendeel. 
In Brussel leven momenteel maximum 
10 t.h. bewuste Vlamingen. De zaken

mensen, arbeiders en bedienden wer
den door de kultuurverenigingen 
nooit bereikt Men kon immers met de 
man-met-de-pet geen Brussels vloms 
spreken; beter: men wilde het niet 

Indien de Egmontburgemeesters tien
twintig jaar geleden goede middelen 
hadden gebruikt om de verkavelaars 
uit hun gemeente te houden, in plaats 
van ze met Franstalige aankondi
gingen aan te lokken, dan hadden de 
Egmontonderhandelaars andere en 
betere Vlaamse argumenten op tafel 
kunnen leggen. Nu het O C M W en 
heel het raderwerk van sociale instel
lingen in handen van staatssekretaris 
Anciaux is, zal het mogelijk worden 
sociale helpsters en assistenten met 
Nederlandstalige papieren naar de ge
wone mensen in Brussel te sturen. 

Dit was voor de meest optimistische 
Vlamingen gisteren geenszins denk
baar. Het door elke Vlaming gewraak
te insknptierecht noemen de tientallen 
franssprekenden, die ik ontmoette in 
Beauval, Jezus-Eik, en Sterrebeek 
een onvervalste fopspeen. 

Voor de minste formaliteit zullen zij 
desgewenst drie bewerkingen moe
ten laten verrichten... 

J. V., Erps-Kwerps 

OVER HET VANGEN 

Volgens Het Staatsblad van 20 sep
tember mogen dus weer in het lieve 
België in 1977 veertigduizend gorzen, 
goudvinken, groenvinken, sijsjes e.a. 
zangvogels worden gevangen en in 
kooitjes gestopt (voor zover ze het 
overleven); als ornitoloog sinds meer 
dan veertig jaar, weet ik met zeker
heid dat meerdere van die soorten op 
het uitsterven staan. 

Tindemans had het anders beslist, 
doch Lavens veranderde het weer. 
En zo gaat het spelletje verder waar
mee we ons in het buitenland (gezien 
we door intenationale konventies ge
bonden zijn) op zijn minst belachelijk 
maken. 

S.E., Gent 

PIANO'S 
DE MONTE 

Rechtstreekse invoer van Duitse piano's: 
Zimmerman, Schimmel, Ibach 

Orgels: 
klassiek, ontspanning 

Alle muziekboeken en -instrumenten, als: 
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz... 

Direkt uit voorraad! 

FIRMA DE MONTE, 

Adegemstr. 9, 2800 Mechelen 

'Tel. (015)20 50 34 Adv. 12 

VAN ALLE HOUT... 
In hun ijver om van alle hout pijlen te 
maken — om hun eigen woorden te 
gebruiken («WU», 22 sept, biz. 3, 
« Liefst geen herbergdiskussies...») 
— schrikken de « WIJ »-redakteurs er 
blijkbaar niet voor terug de waarheid 
geweld aan te doen. In genoemd arti
kel wordt immers beweerd dat het in 
één globale wet gieten van het Eg-
montpakt de toepassing is van wat 
onder de onderhandelaars was afge
sproken. Nochtans staat in de tekst 
van het Egmontpakt zoals die werd 
afgedrukt in « WIJ » van 2 juni, onder 
de hoofding «uitvoeringsmodalitei
ten »: drie wetsontwerpen zullen zo 
vroeg mogelijk bij het parlement wor
den ingediend. Om nogmaals de woor
den van de - WIJ »-redaktie te gebrui
ken : het wordt een beetje moeilijk al 
deze kapriolen te volgen. 

M.D., Kessel-Lo 

WEDERKERIG 
Wij, Vlamingen, hebben geen weder
kerigheid voor inskriptierecht in frans-
talige gebieden nodig, zeker niet in die 
van Nothomb en Michel, waar alles 
toch gedurig dreigt in te storten. 
Als wij dramatisch genoeg de fransta
ligen wel in eigen Vlaams gewest facili
teiten, ^nschnjvingsrecht en veto's in 
kulturele aangelegenheden geven, 
dan moet men moedig het verwijt slin
geren naar diegenen die in 1963 op 
Hertoginnedal de eerste faciliteiten en 
veto's graag en al glimlachend gun
den aan de franstaligen, en dat waren 
nl. (op Hertoginnedal dus) de CVP, de 
BSP en ook de nu «extremistische» 
Vlaamse PVV... 

P.V.C, Sint-Pieters-Woluwe 

ZUIVERE TAAL 
Met dit schrijven betuig ik mijn instem
ming met de lezer uit Ninove die zijn 
beklag maakte over het veelvuldig 
gebruik van vreemde woorden. 
Meestal kunnen deze zeer goed ver
vangen worden door echte Neder
landse woorden. Het gaat immers 
niet op zich «sociaal» te noemen en 
anderzijds een zeker misprijzen te 
uiten tegenover de kleine man die al 
die vreemde woorden niet kan begrij
pen. Trouwens acht ik dit een zeer 
belangrijk iets. Want ofwel geven wij 
aan de franstaligen de indruk dat het 
Nederlands toch maar een arme taal 
is en wij dan maar hun woorden klak
keloos overnemen, ofwel gebeurt dit 
in navolging van vele Hollanders als 
een vorm van snobisme. 
Graag zouden wij dus zoveel moge
lijk al die vreemde woorden in de toe
komst willen zien vervangen door 
eenvoudige Vlaamse woorden. 

M.W., Antwerpen 

50 jaar 
dagbladreklame 
D e ten toons te l l i ng Publi-Re-
tro 50 jaar Dagbladrek lanne 
w o r d t t o t 4 n o v e m b e r e.k. 
g e h o u d e n in d e bure len van 
he t r ek l amebu reau J.W. 
Thompson, Marsveldplein 5, 
Brussel. 

Z i j is v o o r he t publ iek toe
gankel i jk e lke w e e k d a g van 
9 t o t 17 uur. (medegedeeld) 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054/33.37.56 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 - 2000 Antwerpen 
Tel. 031/37.45.72 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. 02/268.14.02 

DE OUDE KRING 
Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

KOETSWERKEN VAN DER MIJNSBRUG-
GE & ZONEN. Perfekte afwerking - juiste 
tinten. Affligemstraat 18, 1742 TERNAT CSt.-
Kat.-Lombeek) 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven. Tel. 016/23 47.94 

IDEL- Tel. 011/53.43.49 
Gelegenheidsgrafiek: Huwelijk - Geboor
te. Zelfklevende plakband en etiketten. 
Houten drukletters - Reklamekalenders. 

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Belrenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 

brief van de 
redaktie 

Brussel,28 september 1977 

Waarde lezer(es}, 

De allesbehalve zonnige zomer van 
'77 is aan het einde van zijn latijn 
Met het winteruur Kregen wij echter 
een gouden nazomer waarin de morgen-
mist op de vlucht gaat voor een 
deugddoend zonnetje ... Genoeg 
romantiek nu ! 
De redaktie brengt haar lezers 
deze week een derde katern n.a.v. 
het Gemeenschapsakkoord. Niet 
enkel de 'Wij'-lezers vinden deze 
Egmont- katern in de bus, alle VU-
leden krijgen hem onder de ogen. 
Aan het dossier ter verduidelijking 
en ter verantwoording van dit 
akkoord wordt dus een derde luik 
- en zeker niet het laatste - toe
gevoegd . 
Men doet er goed aan ook deze acht-
bladzijden tellende bijdrage bij 
te houden. 
Net zoals de vorige twee kan hij 
wel eens te pas komen bij de vele 
diskussies en debatten. 
Haast dagelijks lopen op de redak
tie en het VU -sekretariaat aanvra
gen binnen - vooral van studenten 
en plaatselijke VU-mandataris sen -
om bijkomende eksemplaren van deze 
dossiers toegestuurd te krijgen. 
Wat de uitgaven meer dan verant
woordt . 
Deze katern is er de oorzaak van 
dat een aantal rubrieken de plaats 
moeten ruimen. Volgende week wordt 
de vertrouwde draad echter weer
genomen . 

WIJ 1 29 SEPTEMBER 1977 
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SCHUDT HET GROTE 
KERNENERGIEGEBEUREN 
HET PARLEMENT WAKKER? 

DOEL — In het Antwerpse wordt niet met angst uitgeke
ken naar de nationale betoging tegen de kernenergie van 
zaterdag. Vorig weekeinde daarentegen was het Duitse 
plaatsje Kalkar wél als het ware in staat van beleg, omdat 
men een herhaling van incidenten zoals in Malvil le (Frank
rijk) vreesde. 
De organizatoren van de betoging tegen de kernenergie in 
ons land hebben aangekondigd vreedzaam te zullen mani
festeren. Mark Dubrulle van de Bond Beter Leefmilieu 
heeft nochtans gezegd : «Wij zijn woedend!». 
En daar is een goede reden voor. De kernenergie wordt ook 
in ons land door de elektriciteitsbedri jven aan de regering 
opgedrongen. Het parlement staat buitenspel. Geen enke
le minister laat de werken aan kerncentrales sti l leggen, in 
afwachting van betere waarborgen op het gebied van veil ig
heid en bescherming van het leefmilieu en van de bevol
king. 
En de studiedienst van de Kredietbank kwam onlangs 
bovendien tot de konklusie: «tot nog toe werd het onder
zoek naar alternatieve energiebronnen door de overheids
subsidiëring stiefmoederl i jk behandeld in vergeli jking met 
de kernenergie... 

In de loop van de zomer 7 4 nnoch-
ten wij vernemen dat de industrie 
vier nieuwe kerncentrales had be
steld. In de regering, noch in het 
parlement, was enige bespreking 
over die beslissing gevoerd. Om
streeks dezelfde tijd maakte de 
Europese Gemeenschap haar 
elektro-nucleair programma be
kend : 400 centrales In de negen 
lidstaten. 
De vereniging van elektriciteitsbe
drijven bezorgde de minister van 
Ekonomische Zaken een dossier 
waarin gesteld werd dat tegen 
1985 in ons land 10 kerncentrales 
moeten in gebruik zijn, of alles
zins in aanbouw. Tien kerncentra
les voor 9 provincies... 

GEVAARLIJKE WIJZEN 

De kernindustriëien verdedigen 
hun projekten met de bewering 
dat alleen met kerncentrales kan 
tegemoet gekomen worden aan 
de groeiende energiebehoeften. 
En zij voegen er dan snel aan toe 
dat deze centrales «voldoende 
veilig» zijn. 
In verband met de radio-aktiviteit 
verklaarde EBES-direkteur Per-
dieus voor de vakantie: «dat er 
wel nog een heleboel problemen 
rijzen, maar dat die toch allemaal 
overtrokken worden.» 
Intussen heeft de Klub van Rome 
uitgemaakt dat het massaal invoe
ren van kernenergie er op neer

komt dat « een verbond met de 
duivel wordt gesloten.» 
In West-Duitsland heeft men in
middels reeds bekend dat een 
loopje wordt genomen met de vei
ligheidseisen. 
Ook bij ons zijn er reeds ernstige 
incidenten in de kerncentrales ge
meld. De ware toedracht wordt 
evenwel angstvallig geheim ge
houden. 

In de Verenigde Staten blijven 
enkele tientallen centrales pot
dicht omdat nog geen oplossing 
werd gevonden voor het stralings
gevaar. .. 

Overigens heeft een onderzoeks-
kommissie, eveneens in de VS, uit
gemaakt dat men nu reeds geen 
blijf meer weet met het radioaktie-
ve afval 

In ons land werd een « kommissie 
van Wijzen » aan het werk gezet 
die vong jaar een omstandig ver
slag uitbracht. Specialisten heb
ben in opdracht van de Bond 
Beter Leefmilieu het rapport van 
de regeringswijzen bekeken, en 
ze zijn tot de konklusie gekomen 
dat dit rapport gevaarlijk is. Ge
vaarlijk, omdat het dezelfde sfeer 
van magisch vertrouwen ademt 
die al jaren door de voorstanders 
en producenten van kernenergie 
in stand wordt gehouden. 

• Vertrouwen in een onbegrens
de ekonomische groei en in een 
gelijklopende stijging van de ener
giebehoeften ; 

• Vertrouwen in de jonge tech
niek van de toegepaste kernfysi-

«Wij zullen ons niet te pletter lopen 
op de kerncentrales» 

MARK 
DUBRULLE: 
«Ik ben woedend omdat indus
triëlen kerncentrales kunnen 
bouwen, ondanks massale pro
testen van de bevolking. De wij
ze waarop de kernenergie wordt 
uitgebouwd is ongehoord: geen 
eerlijke voorlichting, geen debat
ten in het parlement Nochtans 
wordt onze toekomst in een 
steeds sterkere mate bepaald en 
bedreigd door de kernenergie. 
Daarom ben ik woedend. En 
daarom organizeert de Bond Be
ter Leefmilieu met de Groene 
fietsers en de verenigde aktie-
groepen voor kernstop zaterdag 
een nationale betoging in Ant
werpen. » 

Mark Dubrulle, voorzitter van de 
BBL, is evenwel van mening dat 
de manifestaties tegen de kernin-
dustne geenszins gewelddadig 
mogen worden. 
Mark Dubrulle «Wij zijn tegen 
geweld. We mogen niet ingaan 
op de uitdaging van de kernindus-
tne om een veldslag aan te gaan 
met de rijkswacht die steeds de 
opdracht krijgt om de kerncentra
les te beschermen. We mogen 
niet, zoals in Malville (Frankrijk) 
gebeurd is, in deze val trappen! 
Wij zullen vreedzaam, maar mas
saal betogen. 
Immers, wie niet sterk is moet 
slim zijn. Het haalt niets uit om 
betonnen muren te bestormen; 
daar kunnen wij ons slechts op te 
pletter lopen Kijk maar naar die 
enorme beschutting die in Kalkar 
werd gebouwd. 
Men zou ons maar al te graag zo 
vlug mogelijk als herrieschoppers 
doodverven, zodat onze aktie on
populair wordt 
We zullen wél slim zijn én hard
nekkig. Luk Versteylen van de 
Groene fietsers heeft onlangs her
innerd aan een verzet van vissers 
in Japan tegen een atoomschip. 
Met duizenden vissersbootjes 
werd een blokkade aangericht 
Welnu, die atoomboot zit van
daag nog steeds vast in die vis-
sersnetten.» 

DEMOKRATIE ? 

Mark Dubrulle is er van overtuigd 
dat met hardnekkig verzet de 
ongekontroleerde opmars van de 
kernenergie kan afgeremd wor
den. 

Het massaal protest neemt im
mers internationale allures aan: 
Malville, Kalkar en zaterdag Ant
werpen. .. 
Mark Dubrulle: «Uit het rapport 
van de kommissie van Wijzen 
inzake kernenergie, opgesteld in 
opdracht van de regering, is ge
bleken hoeveel essentiële vragen 
nog onbeantwoord blijven, onder 
meer in verband met de veiligheid 
en de verwerking van de afval 
Welnu, het is tegen alle spelregels 
van de demokratie dat de kernin
dustrie miljardenprojekten blijft 
uitwerken, zonder dat er in het 
parlement ook maar één diskus-
sie is geweest 

De regering staat hier duidelijk 
onder druk van de industriëlen 
die hun kerncentrales opdringen. 
Ik stel de vraag scherp: wat nu 
met onze demokratie ? 
Daarom eisen wij de stopzetting 
van de bouw van de kerncen
trales Doel 3 en 4 en van Tihange 
3. Eurochemic in Dessel mag niet 
heropend worden. Voorts moet 
ons land zich terugtrekken uit 
internationale kernprojekten, zo
als de bouw van de snelle-kweek-
reaktor in Kalkar, de super-phénix 
in Malville, Coredif en Eurodif 
Uiteindelijk moet een grondige 
diskussie — niet in het minst in 
het parlement — over de wense
lijkheid en de verantwoording om 
nog meer kerncentrales te bou
wen — op gang gebracht 
worden. Het gebruik van kern
energie is een belangrijke politieke 
keuze Regering en parlement mo
gen de kernindustriëien niet lan
ger de vrije hand laten » (hds) 

ka, waarvan de ervaring in ons 
land steunt op de bevindingen in 
het buitenland; 
• Vertrouwen in de mogelijk
heid om op korte termijn de radio-
aktieve afvalstoffen te neutralize-
ren. (Een probleem waarvoor op 
dit ogenblik hoegenaamd nog 
GEEN oplossing werd gevon
den); 
• Vertrouwen in de stelling dat 
de stralingsdosissen van de kern
centrales met gevaarlijk zouden 
zijn voor de mens; 
• Vertrouwen in de mogelijk
heid om geschikte plaatsen voor 
de bouw van kerncentrales te vin
den ; 

• Vertrouwen in de grotere on
afhankelijkheid die we door de 
aankoop van uranium zouden ver
werven. 

Op het kritisch rapport van de 
BBL heeft de overheid nog geen 
afdoend antwoord gegeven. De 
diskussie is stilgevallen. De wer
ken aan de kerncentrales (Doel 3 
en 4, Tihange 3, Kalkar .J wpr^ 
den voortgezet 
Mil jardeninvesteringen in explo
sieve centrales gaan ongehin
derd voort. 
De regering heeft nog steeds 
geen samenhangend energiebe
leid (tenzij het spelletje lichtje-
aan-lichtje-uit op onze autowe
gen...), en de overheid laat de 
kernindustriëien de vrije hand. Bij 

betogingen worden politie en rijks
wacht paraat gehouden om de 
kerncentrales te beschermen... 
Eminente specialisten, zoals No
belprijswinnaar Alfvén (natuur
kundige) waarschuwen er inmid
dels te vergeefs voor dat de ker
nenergie in haar huidige vorm vol
strekt onaanvaardbaar is. 
Op een internationale konferentie 
in Salzburg over de kernenergie 
en de splijtstofcyclus heeft de 
Zweed Alfvén gewezen op de 
massale produktie van radioaktie-
ve giftige afvalstoffen, het ver
band tussen kernwapens en ker-
kenergie, en de alsmaar lozer wor
dende bewering dat kernenergie 
de goedkoopste energie van de 
toekomst zal blijven. 

In het voorjaar heeft de VU-
Waasland zich in een dossier 
gekant tegen de bouw van een 
vierde kerncentrale in Doel. 
Daarin lezen w i j : «Terwijl nog 
geen met financiële middelen ge
staafd plan voor de gemeente 
Doel door de regering werd uitge
werkt, is men bezig te Doel een 
kernenergiepark uit te bouwen 
dat evenveel vervuiling mee
brengt als een stad van een paar 
honderdduizend inwoners. • 
Na het Grote Kernenergiegebeu-
ren, dit weekeinde kon de rege
ring zich niet langer veroorloven 
de bouw van kerncentrales aan 
een grondig parlementair debat 
te onttrekken, (hds) 

Verfransing van Vlaams-Brabant 
via Brusselse OCMW's? 

In de huidige situatie is het gevaar reëel dat via de weg van de 
oprichting van een vereniging met allerlei sociale instell ingen, dien
sten en organizaties de O C M W s van Brussel zouden kunnen samen
werken met franstalige initiatieven in Vlaams-Brabant 
Volgens staatsekretaris Vic Anciaux zal de uitvoering van het 
gemeenschapsakkoord deze gewettigde vrees vanuit de Vlaamse 
gemeenschap, voor een groot deel wegnemen. Immers, in de wet op 
O C M W is voorzien dat zo'n samenwerkingsakkoord moet bekrach
tigd worden door een koninkli jk besluit. Welnu, het zal de Vlaamse 
minister in het executief van de Nederlandse gemeenschapsraad 
zijn, die mede zijn goed- of afkeuring aan zo'n KB zal moeten geven, 
en zo de hand zal moeten houden aan eenzijdige Brusselse franstali
ge drijverijen. 
Daarenboven is de welzijnszorg een bij uitstek personalizeerbare 
materie, en kan er geen twijfel bestaan dat de Nederlandse gemeen
schapsraad hier bevoegd is. Daarom is Vic Anciaux voorstander 
^̂ an splitsing van de O C M W s te Brussel. Vic Anciaux verklaarde ver
der dat hij er zal voor zorgen dat de initiatieven — indien zij tweeta
lig zijn — zouden gesplitst worden. 
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VU-parti|bestuur: 
privilegies uitscliaicelen 
Het parti jbestuur van de VU meent dat de huidige ekonomische toe
stand een solidaire inspanning van de hele bevolking noodzakelijk 
maakt waarvan de lasten zo rechtvaardig mogelijk moeten verdeeld 
worden. 
Het parti jbestuur beoordeelt positief de inspanningen die gedaan 
werden om de minst begoeden hierbij te beschermen door de 
beperkte aanpassing van de belastingschalen. Vooral het aan
vaarden van het VU-voorstel om de gehandicapte belastingplichtige 
als persoon ten laste te erkennen wordt met genoegen genoteerd. 
In verband met de vaststell ing van de herzieningstermijn op 5 jaar 
meent het parti jbestuur dat deze termijn ook ten voordele van de 
belastingplichtige in de BTW moet spelen, voor de rechtzetting van 
vergissingen door de administratie begaan, en dat de bewijslast 
voor het vermoeden van fraude alleszins op de administratie moet 
rusten. 

Tenslotte bevestigt het parti jbestuur dat de solidaire inspanning die 
van de hele bevolking gevraagd wordt, moet gepaard gaan met het 
uitschakelen van ongewettigde privilegies, o.m. inzake kumuls en 
pensioenen van hooggeplaatsten. 

« . . . want kijk maar naar Charleroi; zegde de burgemeester, 
«daar hebben ze het willen oplossen met plakkertjes. Ge 
gaat naar het stadhuis, ge koopt plakkertjes, ge zet uw zak 
buiten en ge plakt er een plakkertje op. gemakkelijker 
bestaat niet De gemeente krijgt haar centen direkt binnen, ze 
moet niet investeren in een voorraad zakken en plakkertjes 
zijn stukken goedkoper » 
"Ja maar», zegde gemeenteraadslid A, «ge weet toch hoe 
dat in Charleroi afgelopen is. Wie om zeven uur op zijn werk 
moet zijn, zet om halfzeven zijn zak buiten, met het plakkertje 
erop. Zijn gebuur, die maar om acht uur moet gaan werken, 
zet zijn vuil om halfacht buiten, haalt het plakkertje van de 
zak van de andere en plakt het op zijn eigen zak. En ge zit 
met de patatten.» 
- Trouwens,» zegde de schepen, «de aankoop van nieuwe 
vuilnisophaalwagens met verbrijzeling noopt ons tot uniformi-
zering van de zakken. De stad heeft er dus alle belang bij zélf 
de zakken te leveren. Nu dat we door de fusie gegroeid zijn 
naar tachtigduizend inwoners, kunnen we in het groot inko
pen. Als we dan even duur verkopen als in de stad Zonder-
gem, steken we nog vier frank per zak in de gemeentekas, 
naast de belasting. Dat is dubbel in de kering.» 

Al die 
mosselschelpen... 
«Er IS», zegde gemeenteraadslid B, «niet alleen de kwestie 
van de zakken, maar ook de kwestie van hoeveel keren per 
week. In de stad komt de vuilkar twee keer per week. In de 
aangehechte gemeenten maar één keer In naam van de nieu
we stadsbewoners moet ik daartegen protesteren.» 
«Ja maar», zegde de schepen, «we hebben die toestand 
geërfd van vóór de fusie. In het kader van een tienjarenplan 
kunnen we geleidelijk de frekwentie opvoeren in de fusiege-
meenten. De bewoners van de kerngemeente zijn gewoon 
aan twee wekelijkse beurten plus één maandelijkse beurt 
voor het groot vuil We kunnen dat toch niet verminderen. 
Daarenboven zijn er in de stad heel wat appartementsge
bouwen. We overwegen daarvoor wel de aanschaffing van 
huisvuilcontainers, maar die zijn ten vroegste voorzien op de 
begroting 1984.» 

« Als ze », zegde de burgemeester, «in de zomer op die appar
tementen allemaal tegelijk mosselen zitten te eten, gelijk dat 
het geval is in het begin van het mosselseizoen vlak na stads-
kermis, dan kunt ge toch niet anders dan die schelpen twee 
keer per week afhalen. Of het zou er nogal stinken.» 
«Het schoonste meiske». zegde de schepen, «kan niet méér 
geven dan het heeft. We kunnen er niet aan denken om van
af volgend jaar twee keer per week rond te gaan in de fusie-
gemeenten. Dat zou ons, laat ons ne keer rekenen, vijftig-zes
tig miljoen kosten. Waar moeten we die halen ? We zitten nu 
al te springen voor de afwerking van het slachthuis. Trou
wens, we hebben niet genoeg mensen daarvoor Ja, als we 
straks wat volk krijgen van Spitaels, dan kunnen wë er mis
schien nog eens over klappen.» 

« Pak nu de Molderbergse steenweg », zegde gemeenteraads
lid B, «daar is het stad tot aan nummer 284. Het volgende 
huis staat al op mijn gemeente. Dat is nog al een schoon din
gen, dat de vuilkar 's woensdags tot aan de 284 komt, maar 
de zak van de gebuur laat staan omdat het maar een boerke 
van den buiten is.» 
«Ik denk», zegde de burgemeester, «dat de kwestie nog niet 
rijp is. We kunnen ze misschien verwijzen naar een kommis
sie. » 
«Dat is», zegde de schepen, «een goed gedacht: een kom
missie ad hoc ». 
«Ten slotte is er nog», zegde de burgemeester, «die motie 
over het Egmontpakt We zullen de verga...» 

F V V - K O N G R E S 

VROUW EN 
ARBEID 

FVV (Federatie van Vlaam
se Vrouwengroepen) houdt 
op 27 november 1977 haar 
tweede kongres, ditmaal te 
Gent over . VROUW EN AR
BEID »: het buitenshuis-
werk ; de herwaardering van 
het thuiswerk; de vrouwen-
werkloosheld. 

ER K O M T GEEN E INDE A A N 

Terwijl we nog wachten op de 
textielkonferentie (er is een red
dingsplan dat binnenkort be
kendgemaakt wordt) als < kom-
pensatie» van de zgn. akkoor
den van Athus tot redding van 
de Waalse staalindustrie, klopte 
op haar beurt de firma Fairey 
(vliegtuigen) om hulp aan in de 
Wetstraat Haar overlevingsvoor-
stellen vond zelfs minister 
Claes te gortig. Fairey, die haar 
afdeling burgerluchtvaart van de 
hand wil doen, poogde hiermee 
aan chantage te doen door erop 
te wijzen, dat het verdwijnen van 
deze afdeling de militaire pro-
duktie van Fairey in het gedrang 
zou brengen. Dat daarmee ook 
de kompensaties voor de < aan
koop van de eeuw» de F 16 
bedoeld werden ligt voor de 
hand. Mits regeringssteun of 
overname zou Fairey kunnen 
standhouden. 
De chantage lag er vingerdik op. 
Maar hiermee is meteen een 
Waalse ballon doorgeprikt. Des
ti jds beweerde men inderdaad, 
dat Vlaanderen maar weinig 
F 16-opdrachten kon krijgen, om
dat het zogezegd niet over ge-
specializeerde bedrijven be
schikte en Wallonië wel. Dat 
werd direkt als een drogreden 
aangevoeld, want Vlaanderen 
kan mits aanpassing wel F 16-or-
ders aan. Nu gaat een der voor
naamste profiteurs van de F 16-
kompensaties zelf over de kop. 
Dat belet echter de Waalse Eko
nomische Raad niet n.a.v. de wer
ken te Zeebrugge, nog maar 
eens kompensaties te eisen, hoe
wel Wallonië bij gebrek aan plan
nen en projekten « oude » kom
pensaties nog steeds slechts ge
deeltelijk heeft opgebruikt! . . . 

TAALPARITE IT 
O P Z I J N B E L G I S C H 

VU-senator Vandezande vroeg 
de minister van Landsverdedi
ging hoeveel Nederlands- en 
Franstalige militairen werken in 
de voormalige kolonie en man
daatgebieden in het kader van 
de technische bijstand. Minister 
Van den Boeynants gaf ais ant
woord volgende tabel let je: 

OFFICIEREN 
Zaïre 
Rwanda 

8 N 
2 N 

22 F 
8 F 

ONDEROFFICIEREN 

Zaïre 6 N 12F 
Rwanda 5 N 6 F 

Algemeen to taa l : 21 N 48 F 

Er bli jft dus heel wat werk op de 
Belgische winkel. En het is niet 
omdat de VU nu regeringspart
ner is, dat ze dit varkentje zal 
ongewassen laten ! 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
^teenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83. 

D U R E S IGARETTEN 

Men heeft het niet gewaagd de 
sigarettenpri js in één klap met 
tien frank te verhogen. Men zal 
in twee schijven te werk gaan: 
5 fr. op 1 oktober en nog eens 
5 fr. op 1 januari. Straks kost een 
pakje gewone sigaretten 50 fr.! 
Nogal schijnheil ig wordt deze 
drastische pri jsverhoging (in 
twee fazen) een maatregel - ten 
gunste van de volksgezond
heid» genoemd, welke bewering 
stante pede ontkracht wordt 
door de verwachting van de 
begroting- en financieministers, 
dat deze taksverhoging zeer wel
kome miljoenen in de staatskas 
zal doen belanden. Tweede re
den waarom tot deze spreiding 
werd overgegaan : de vrees voor 
een te gevoelige sti jging van de 
index. Een verhoging met 10 fr. 
zou het indexcijfer met een half 
punt doen stijgen. Vandaar het 
voorstel, de sigaretten uit de 
index te lichten, wat echter van 
meet af op een krachtig « njet» 
van de vakbonden stuitte. De 
regering zal dus geen twee vlie

gen in één klap kunnen slaan. Ze 
zit trouwens tussen twee vuren : 
eensdeels de bedreiging van de 
tabak voor de volksgezondheid 
(er wordt weinig ondernomen) 
en anderdeels de arbeidsgele
genheid in de tabakindustrie en 
-distributie, in een t i jd dat weke
li jks tientallen zoniet honderden 
arbeidsplaatsen teloor gaan. 

LEREN S A M E N L E V E N 

Het Belgisch vorstenpaar be
sloot zijn officieel bezoek aan 
Canada met een trip naar Que
bec, u weet wel, de provincie 
met een franstalige meerder
heid, die naar de grootst mogeli j
ke autonomie streeft (er is zelfs 
een streven naar afscheiding 
van Ottawa). Bij deze gelegen
heid zei de nationalistische over
winnaar van de jongste verkie
zingen en thans premier van de 
< opstandige » provincie, « dat 
België zoals Canada uit twee 
grote taalgemeenschappen be
staat, die met elkaar moeten 
leren samenleven ». O.i. moeten 
vooral de Belgische franstaligen 
deze raad van hun taalverwan-
ten uit Canada ter harte nemen : 
nog steeds denken zij dat de Vla
mingen slechts tweederangsbur
gers zijn. Eer er hier pacifikatie 
komt zullen ze moeten bijdraai
en, zoniet zouden ze wel eens 
tot een « verachterd » Frans de
partement kunnen vervallen... 

S T U Y V E N B E R G P A K T 

Het veelbesproken Egmontpakt 
wordt momenteel in wetteksten 
gegoten. Het redaktiekomitee, 
waarin naast de regering ook de 
partijen van de meerderheid ver
tegenwoordigd zijn, vergader
de een eerste keer vorige zater
dag. 

Dit zogenaamde redaktiekomi
tee zou naar verluidt elke zater
dag met gesloten deuren verga
deren. 

In het Stuyvenbergkasteel zal 
het Egmontakkoord een konkre-
te polit ieke gestalte krijgen. 
Niet het Egmontpakt, maar wel 
het Stuyvenbergpakt zal dus de 
weg voor een zelfstandig Vlaan
deren moeten effenen. 

Anti's zullen alvast de benaming 
van hun aktiekomitee moeten 
veranderen. 

Het Europese ruimtelaboratorium ( Spactljb ) nadtVi in We-^t Duit^ldnd zijn \,oitooiing Hel An.woipse 
bedrijf Bell Telephone ontwierp daarvoor de grondapparatuur, de zgn. «Electrical Ground Support Equip
ment», kortweg EGSE. Vorige dinsdag werd deze grondapparatuur in de hoofdzetel van Bell plechtig overge
dragen. De h. Rik Vandekerckhove, minister van wetenschapsbeleid, was daarbij de eregast U ziet hem hier 
in gezelschap van de h. Janssens, voorzitter van de raad van beheer van Bell, bij een maquette van het toe

komstige Europese ruimtelaboratorium. 
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KEUZE L//T 5000 MANTELS UIT DE BESTE 
EUROPESE COLLECTIES 

REEDS VANAF 2.995 FR. TOT DE MEEST LUXUEUSE 
DROOMMANTELS MET PRACHTIGE BONTKRAGEN IN 

CASTOR, VOS OF NERTS 
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BON ̂
 

WAARDE 
1000 FR. 

of 

20% korting 
bij aankoop van een 
dames- of herenmantel 
vanaf 3.995 Fr. 

Niet geldig op Esltamprijs of „S" loart. 

NAAM 

STRAAT 

PLAATS 

DE BELANGRIJKSTE MODESPECIALIST IN BELGIË 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DELANGLESTRAAT 2-18 

DE BELANGRIJKSTE MANTELVERKOPER IN BELGIË 

. OPEN «LU a«GEN VAN 10 TOT 20 UUR. 

. ZATEflü. V«N 9 TOT II UUR 

. ZON-. EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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ANTWERPEN 
Minister de Bruyne op Vlaamse feestavond in Waverland: 

« Nu de vrijheid 
van Vlaanderen realiseren » 
Gastspreker minister Hektor de Bruyne : Er ontstaat in Vlaanderen een nieuw 
soort politicus. Het zou een onvergeeflijke fout zijn moest de Volksunie van
daag een beeld geven van onzekerheid of een gemis aan vastberadenheid. 
Daarenboven zou het een historische vergissing zijn juist in de huidige 
omstandigheden het gebeuren zomaar te ondergaan. In die geest moeten wij 
als Volksunie bewijzen dat wij een politieke gemeenschap zijn met een veran
derde politieke strategie. Wij hebben thans de kans de vrijheid van ons 
Vlaamse volk een stap dichter bij de realizatie te brengen. 

Dit waren de grondgedachten van de 
toespraak, die VU-minister H de Bruy
ne hield in de zaal «Graaf van Elis-
sem» in de fusiegemeente St-Kat-
Waver en 0-L-Vrouw-Waver Men 
vierde er de vijfde Vlaamse Feest
avond De deelgemeente O-L-
Vrouw-Waver had deze feestavond 
onder impuls van André Lens en voor
al Juul Ruys, respektievelijk voorzitter 
en sekretaris, georganizeerd met de 
steun van de andere deelgemeenten 
van de nieuv\/e fusiegemeente Volks
vertegenwoordiger Joos Somers ver
welkomde minister de Bruyne samen 
met de lokale VU-verantwoordelijken 
en VU-prominenten uit het arr Meche-
len Men bemerkte er onder meer de 
parlementsleden Wim Jonssen en Lu-
do Sels, René Wijns, VU-voorzitter 
van de fusiegemeente, Fred Stevens 
en Emiel Van Langendonck, respektie
velijk arr voorzitter en sekretaris, de 
gemeenteraadsleden Luk Van Gastel, 
Ward Hellemans, Jan Symons, Frans 
Raymenants, Willy Van de Wijngaert 
en het OCMW-raadslid Lutgart Wijns 
Ook VU-mandatarissen uit Mechelen 
en de Mechelse randgemeenten wa
ren aanwezig, zodat deze 5de Vlaam
se feestavond in Waverland praktisch 
uitgroeide tot een belangrijke politieke 

manifestatie in het arrondissement 
Mechelen 
Rene Wijns, VU-voorzitter, leidde de 
minister in Hij gaf een beknopt curri
culum vitae van de minister, een man 
die als weinigen geschikt is om een 
ministerschap uit te oefenen, een 
rasechte Vlaming die daarenboven 
de binnenkant van de «Belgische 
bewaarplaatsen» bij de repressie 
heeft gezien 

Langs de wegen van het 
menselijk leed 
Minister de Bruyne vertrok in zijn toe
spraak alvast met de vaststelling dat 
velen langs de wegen van het mense
lijk lijden en persoonlijke inzet tot de 
Vlaams-Nationale partij gekomen zijn 
Er zijn enkele vraagtekens gerezen 
rondom de beslissing van de VU om 
mee te helpen aan het opmaken van 
het Egmontpakt, de ondertekening er
van en de regenngsdeelname Het 
motief om dit te doen is te zoeken in 
de vaste wil van de VU om ons volk 
een eigen staat te bezorgen en een 
gefederalizeerd België te verwezen
lijken Minister de Bruyne ontleedde 
de diskussies die gerezen zijn om
trent de omvang en de middelen in dit 
pakt voorzien. Hij kwam tot het besluit 

dat het toekomstbeeld van de Vlaam
se politicus anders is dan het beeld 
dat men vandaag kent De mogelijk
heid IS er om autonoom aan politiek te 
doen 
Anderzijds beklemtoonde minister de 
Bruyne dat het pakt ook een kompro-
mis IS Men kan moeilijk een 100 pro
cent Vlaamse politiek voeren als men 
slechts 20 procent van het kiezers
korps achter zich heeft De kntiek op 
het pakt is gericht op twee problemen 
van secundaire aard het inschnj-
vingsrecht en het statuut van de Vla
mingen te Brussel Minister de Bruyne 
verzekerde echter dat de Vlamingen 
de middelen zullen knjgen zich in Brus
sel te vestigen en dat hun statuut zal 
verzekerd worden 
Het Egmontpakt moet nu evolueren 
naar wetgevende teksten De VU 
verlangt geen kadaver-gehoorzaam
heid, wel een kntisch vertrouwen te 
stellen in hen die verantwoordelijk
heid hebben opgenomen Tot slot han
delde minister de Bruyne over de 
sociaal-ekonomische situatie Hij druk
te hierbij de mening uit dat er dient 
gewaakt over de rekonversie van de 
Vlaamse bedrijven 
De toespraak van minister de Bruyne 
werd door een daverend applaus van 
de aanwezigen bedacht 

Nieuwe VU-fraktieleider voor 
St.-Kat.-Waver 
In zijn gelegenheidstoespraak zei 
volksvertegenwoordiger Joos So
mers verheugd te zijn om deze 5de 
Vlaamse Feestavond Vooreerst om
dat deze feestavonden aan een lus-

OKTOBER 

15 

EDEGEM: VU-dansfeest in zaal Elzenhof, Kerkplein, Edegem-
Elsdonk 
MUIZEN . VU-Breugelmaaltijd om 20 u 30 in café Tienen, Leu
vensesteenweg 199 te Mechelen Bijdrage lOOfr Verbroede-
nng met de VU-mensen van Nekkerspoel. 

HOBOKEN : 16e VU-bal in zaal « Nieuwe Spiegel», Kioskplaats 
met orkest « Bert Lenny Combo - Inkom 80 fr 

BROECHEM : Vlaginhuldiging met VU-fanfare Drumband Kem-
penland Vertrek om 16 uur aan de kerk 

trum toe zijn, wat de levenskracht van 
de VU in Waverland onderstreept, te 
meer daar het aantal deelnemers elk 
jaar in stijgende lijn gaat Ten tweede 
omdat de fusiegemeente St-Kat-Wa-
ver/O -L-Vrouw-Waver het voorrecht 
genoot minister de Bruyne te ontvan
gen als eerste VU-afdeling in het arr 
Mechelen en ten derde omdat dit 
feest de goede verstandhouding in de 
rangen van de VU beklemtoont na de 
moeilijke fusie-operatie De fusie-
samenwerking verloopt met overal zo 
vlot zeker niet bij de tegenstrever 
Het sukses dat de VU in Waverland 
mocht kennen bij de laatste nationale 
verkiezingen is zeker ook te zoeken m 
de vaste wil van de VU-verantwoorde-
lijken om samen te werken Kamerlid 
Joos Somers bracht hierbij hulde aan 
de Waverse verkozenen Ward Helle
mans en Willy Van den Weyngaert, 
die samen met hun Katelijnse gemeen
teraadsleden en OCMW-raadsleden, 

een doelbewuste VU-ploeg vormen 
Als bewijs voor de uitstekende samen
werking deelde volksvertegenwoor
diger Joos Somers mee dat de VU-
fraktie beslist heeft (na bekrachtiging 
door het overkoepelend VU-bestuur 
van de vier deelgemeenten), Ward 
Hellemans uit de deelgemeente Wa
ver als fraktieleider van de ganse 
Katelijnse VU-ploeg aan te duiden 
Joos Somers wees erop dat dit een 
niet te onderschatten karwei is, die 
doordnjver Ward Hellemans ontegen
sprekelijk zal baas kunnen Hierop 
dankte VU-gemeenteraadslid Ward 
Hellemans voor het vertrouwen en 
drukte de hoop uit op de medewer
king van zijn kollega's en het VU-afde-
lingsbestuur te kunnen rekenen 
Hierna werd een koud buffet alle eer 
aangedaan, een reuze tombola ge
houden en werd de avond voortgezet 
met dans op de tonen van D J Vade
riks Muziekmachine 

ANTWERPEN (STAD) 

Dienstbetoon: elke maandag van 16 
tot 19 u op het sekretanaat, Wetstr 
12, door volksvertegenwoordiger A 
De Beul Tel 368465 
Bestuursverkiezingen: op donder
dag 27 oktober Kandidaturen binnen 
op het sekretanaat, schriftelijk, ten 
laatste op dinsdag 11 oktober De 
leden worden verwittigd leder aange
sloten lid vóór 1 juni 1977 is stemge
rechtigd. 

Canvassing : propagandatocht op za
terdag 1 oktober, pamflettenaktie Bij
eenkomst op het sekretanaat om 
13 u 30 
Kerstfeest VU-gepensloneerden: 
Het traditionele kerstfeest op zondag 
11 dec Enkel voor VU-leden wonen
de Antw Stad die de pensioenge
rechtigde leeftijd hebben bereikt 
Te koop: posters, kleefplaten, wim
pels, oude postkaarten, enz, enz 

HOBOKEN 

De Vlaamse kulturele kring Jan Pee-
ters nodigt uit op de tentoonstelling 
van de heer Eyskens, schilderwerken 
- etsen - lino's op zaterdag en zondag 
1 en 2 oktober 1977 van TO tot 12 en 
van 14 tot 17 u 
Steynstraat 85, 2710 Hoboken 

Herman Van den 
Reeck-herdenking 
op het Schoonselhof 
Goede én zinvolle tradities moeten in 
ere gehouden worden. 
Dat was de korte samenvatting van 
het inleidend woord van de voorzitter, 
nadat hij minister Hektor de Bruyne 
en professor Opsomer, wegens ver
blijf in het buitenland verontschuldigd 
had 
Nadien klonk het korte maar toch zo 
ontroerende lied Vaarwel mijn broe
der, meegezongen door jong en oud 
De oude vertrouwden waren weer 
eens komen opdagen, maar ook de 
jeugd, en dan vooral verzinnebeeld 
door een grote, groep VNJ-ers zon
gen dit stemmige lied mee tijdens de 
bloemenhulde voor Herman Van den 
Reeck 
Vervolgens volgde een kort in memo-
nam voor twee dames die tijdens het 
voorbije werkjaar overleden waren 
De voorzitter vroeg als zinnebeeld 
voor het werk en de strijd van alle 
vrouwen en meisjes in de Vlaamse 
Beweging een minuut stilte in acht te 
nemen De toespraak door de heer 
Dirk Stappaerts, burgemeester van 
Borgerhout werd aandachtig beluis
terd en achteraf druk gekommenta-
rieerd De plechtigheid werd met een 
bloemenhulde besloten 

Door kamerlid Joos Sonners werden de VU-raadsleden en het VU-bestuur uit Waverland aan minister Hek
tor de Bruyne voorgesteld samen met de parlementsleden Wim Jonssen en Ludo Sels In het midden van de 
gelegenheidsfoto bemerken we minister de Bruyne met links van hem kamerlid Somers en rechts de nieuwe 

VU-fraktievoorzitter gemeenteraadslid Ward Hellemans 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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Senator Bob Maes te Mechelen: 

«VU moet politieke 
machtspositie 
verder uitbouwen » 

In de zalen van «Het Oude Klooster» te Walem organizeerde de Volksunie 
van Mechelen-Noord haar eerste Vlaamse feestavond VU-leden en sympati-
santen uit Walem, Kauwendaal en de wijken Antwerpse en Liersesteenweg 
waren op deze eerste VU-samenkomst talr i jk aanwezig en konden elkaar 
begroeten ti jdens een sti j lvol le receptie Onder de aanwezigen bemerkten we 
ondermeer volksvertegenwoordiger Joos Somers, de gemeenteraadsleden 
Oskar Renard, Hilda Uytterhoeven, Kris Van Esbroek, het O C M W raadslid 
Koen Van Nieuwenhove, Herman Keldermans en Freddy De Leeuw, respektie-
vel i jk voorzi t ter en sekretaris van de VU-afdel ing Nieuw-Mechelen Karel 
Salen en Kris Van Caeyzeele, voorzit ter en sekretaris van de VU-deelgemeen-
te Mechelen-Noord fungeerden als gastheren op deze feestavond 

Een s u k s e s v o l l e s ta r t 

Tijdens zijn verwelkomingstoespraak 
drukte Karel Salen zijn grote tevre
denheid uit over de denderende start 
van de VU-werking in Mechelen-
Noord Sinds de fusie-operatie werd 
Nieuw-Mechelen door de V U imnners 
herverdeeld in acht deelgemeenten 
met elk een eigen VU-bestuur en een 
eigen VU-werking met het doel de 
inspraak van de «wijken» te vergro
ten en het kontakt met de bevolking 
te verstevigen Het overkoepelend 
VU-bestuur Mechelen bestaat uit een 
«grote raad» en een Dagelijks Be
stuur dat de werking van de deelafde-
lingen koordineert De Deelgemeente 
Mechelen-Noord kende een sukses
volle start een eigen «Wijkkrant» zal 
de bevolking plaatsgebonden informa
tie verschaffen terwijl een keten van 
dienstbetooncellen over de wijken 
van de deelgemeenten heen werd uit
gebouwd De eerste Vlaamse Feest
avond van Mechelen-Noord noemde 
voorzitter Salen een hoogtepunt in de 
beginfase van deze plaatselijke VU-
werking 

HIJ stelde vervolgens de leden van 
het deelgemeentebestuur aan de aan
wezigen voor Een bijzonder woord 
van waardering nchtte hij tot volksver
tegenwoordiger Joos Somers, die 
met raad en daad de uitbouw van de 
deelgemeente Mechelen-Noord moge
lijk maakte Ook betrok hij Herman 
Keldermans en Freddy De Leeuw in 
zijn huldebetoog Als alle VU-deelge-
meenten een even dynamische wer
king ontplooien, dan zal Nieuw-Meche
len ongetwijfeld bijdragen tot de ver
wezenlijking van een sociaal en fede
raal Vlaanderen, besloot voorzitter Ka
rel Salen 

Joos Somers dankte speciaal de me
dewerkers die de oorichting van de 

VU-deelgemeente Mechelen-Noord 
en de organizatie van haar eerste 
Vlaamse Feestavond hebben moge
lijk gemaakt Hij drukte de zekerheid 
uit dat de suksesvolle start de aan
loop IS voor een verdere dynamische 
VU-werking in de noordelijke wijken 
van Nieuw-Mechelen 

Het Egmontpakt 
een onzekere kans ? 

Als gastspreker werd V U senator 
Bob Maes voorgesteld Als autoch
toon inwoner van Zaventem kent hij 
zeer goed de situatie van de Vlamin
gen te Brussel en omgeving Senator 
Maes ontleedde dan ook haarscherp 
de evolutie van de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel Hij drukte de mening 
uit dat het inschnjvingsrecht — voor
zien in het Egmontpakt — het facilitei-
tenregiem voor de franstaligen te 
Brussel zal verstevigen Hij beklem
toonde ook de positieve punten uit 
het Egmontpakt De eventuele uitvoe
ring ervan is na de beperkte kultuurau-
tonomie een stap verder in de richting 
van het Vlaamse zelfbestuur Door de 
deelname van de VU in de regering 
heeft de Vlaamse gemeenschap de 
kans eindelijk ook iets fundamenteels 
te verwerven De hetze die uit een 
bepaalde hoek tegen de VU wordt 
gevoerd is minstens verdacht De 
grondwetsherziening van 1970-1971 
door de kleurpartijen goedgekeurd, 
waarbij toen het protest van de V U 
met werd geschraagd door de kultuur-
verenigingen, ligt aan de basis van het 
slechte uitgangspunt van de Vlamin
gen bij de gevoerde onderhande
lingen over het Egmontpakt De V U 
heeft vandaag recht om spreken 
meende senator Maes De Vlamingen 
zitten te Brussel in een moeilijke posi
tie door de opeenstapeling van toege
vingen gedurende tientallen jaren 

door de kleurpartijen De V U moet 
haar politieke machtspositie verder uit
bouwen, want er moeten nog stappen 
gezet worden vooraleer er sprake 
kan zijn van een echt federalisme 
Indien de franstaligen vandaag mis
bruik maken van ons vertrouwen zal 
er geen sprake meer zijn van een 
pacifikatie Niemand zal tegenspre
ken, aldus senator Maes dat er in het 
Egmontpakt zware hypoteken wer
den ingebouwd Het inschnjvings

recht zou met uitdovend zijn en deze 
gedachte heeft een te grote psycholo
gische weerslag Het scherpt de arro
gantie van de franstaligen in de Brus
selse randgemeenten opnieuw aan 

De V U aldus de spreker, heeft de 
unitair-belgische staatsgedachte ver
nietigd Er IS geen weg terug het fede
ralisme zal verzezenlijkt worden Van
daag staan we reeds op de drempel 
van dit federalisme Meer dan ooit is 

een sterke V U noodzakelijk om de lan
ge weg naar het zelfbestuur te volein
digen We mogen met falen en daar
om moeten we de rangen sluiten over 
eventueletneningsverschillen heen Al
le Vlamingen moeten nu hecht samen
werken om uit het Egmontpakt te 
halen wat Vlaanderen naar een deel
staat kan brengen en door wel over
wogen taktische politieke zetten bv 
het inschnjvingsrecht te beperken tot 
een symbolische gegevenheid 

B O R G E R H O U T 

G E B O O R T E 

Op 12 september jl konden Annie en 
Koen Raets-Brants vragen of onze 
voorzitter naast al zijn drukke werk
zaamheden, ook nog het peterschap 
kon waarnemen over zijn eerste klein
dochter Ineke 
W I J wensen zowel Annie en Koen 
Raets, alsook «bomma en bompa» 
Raets van harte geluk en hopen dat 
de «kleine» veel Vlaamse nootjes op 
zijn zang zal hebben 

ERASMUSSCHOOL 
Models en autorijschool Begijnen 
vest 99 Antw 
Tel 336058 en 45 05 31 
lElke maandag om 19 u verkeers-
Ireglementen 
lOO/o KORTING VOOR VU-LEDEN 

H U W E L I J K 

En ook het verder leven staat met stil 
op 8 oktober nodigen Lief en Staf uit 
hun huwelijksmis mee te vieren in de 
Xaveriuskerk te Borgerhout en dit om 
11 u 
De heer en mevrouw Verbeelen res-
pektievelijk schepen en aktief be
stuurslid van onze afdeling zijn blij, als 
ouders van Lief, dit te kunnen meede
len 

Borgerhout huldigt burgemeester Stappaerts 
Op zondag 18 september 1977 was 
het dan zo ver Onze nieuwe burge
meester de heer Dirk Stappaerts, 
werd als 14e van Borgerhout gehul
digd in de mooi versierde zaal Pax 
Op het programma vonden wij een 
mooie tekst terug van de hand van 
Dirk Stappaerts die wij U niet mogen 
onthouden 
Als jong politicus en als veertiende 
burgemeester van deze belangrijke 
Antwerpse randgemeente ben ik er 
fier over het beleid over dit, ons dier
baar stukje grond samen met mijn 
vrienden uit het kollege en de raad 
meer dan ooit te mogen ombuigen in 
een verregaande dienstbaarheid ten 
overstaan van onze totale bevolking, 
in een pluralistische geest van eer
bied en verdraagzaamheid voor ie
ders wijsgerige religieuze en politieke 
overtuiging •• 

« WIJ zullen met woord en daad bewij
zen dat «politiek» ook een delikate, 
volwassen betekenis kan hebben 
De Verwelkoming aan een bomvolle 
zaal werd opgedragen door de heer 
Bert Verbeelen schepen voor Kuituur 
en Leefmilieu namens het afdelingsbe
stuur VU-Borgerhout 
Het feestkomitee had geen betere 
keuze kunnen doen dan «De Vagan
ten » te laten optreden om deze gezel
lige viering kleinkunst-luister bij te zet
ten Gedurende meer dan een half 
uur boeiden zij de zaal en oogstten zij 
opmerkelijk veel bijval 
De feestrede uitgesproken door de 

heer Hugo Schiltz nationaal voorzit
ter, kaapte ieders bewondering weg 
door de menselijke en politieke ziens
wijze die hij naar voor wist te bren
gen 
Tijdens een korte huldiging werd aan 
de h Stappaerts een prachtig kunst
werk van de hand van een Borger-
houts kunstenaar de h Wegge ten 
geschenke gegeven terwijl mevrouw 
Stappaerts en de moeder van onze 
nieuwe burgemeester niet werden 

vergeten Zij mochten een prachtige 
bloementuil in ontvangst nemen 
En opnieuw kwamen de vaganten 
aan het woord Met pittige, soms 
scherpe liedjes hielpen zij het feest uit
groeien tot wat het doel was een 
waardige hulde aan de VU-man die 
de zware last van burgemeester op 
zich heeft genomen 
Het slotwoord door burgemeester 
Stappaerts gevolgd door De Vlaam
se Leeuw, sloot dit enig mooie feest 
af 

VVVG-Borgerhout 
heet welkom 
Doel van de eerste aktie van het 
Vlaams Verbond voor Gepensioneer
den IS n hernieuwd kontakt tot stand 
te brengen tussen alle leden en wel in 
ons lokaal Reuzenpoort - Turnhoutse-
baan te Borgerhout waar we voort
aan iedere week zullen samenkomen 
in gezelligheid en aktiviteit 

W e starten voor de eerste keer op 
vrijdag 30 september om 15 u met n 
gratis koffietafel Wij rekenen met 
alleen op U die lid bent maar zo 
mogelijk op het aanbrengen van 'n 
belangstellende die zich desgevallend 
onmiddellijk kan laten inschrijven van
af heden voor het jaar 1978 en die 
van nu af het maandblad zal ontvan
gen 

Oude getrouwe 
nodigde uit op 
koffietafel 
Op zaterdag 10 september 1977 
heeft Jos Hofkens die sinds vele 
jaren in Itegem verblijft, een koffie-
feest aangeboden aan het dagelijks 
bestuur, de VU-leden van de gemeen
teraad en het O C M W en enkele vrien
den o a F Verheyden en P Vorlat 
Jos Hofkens was vertegenwoordiger 
in Hove van de VTB van 1932 tot 
1944 en ook lid van de K O O tijdens 
de oorlog Hij is nog steeds een over
tuigd Vlaming uit een stuk Hij volgt 
alle gebeurtenissen op Vlaams ge
bied met volle aandacht Zo spreekt 
hij Cin verband met het Egmontpakt) 
van de kiem van het federale Vlaande
ren die in de moederschoot van de 
Belgische staat gelegd wordt en hij 
hoopt dat er geen abortus gepleegd 
wo rd t Dan hebben wij eerlang een 
staat Vlaanderen 

Tijdens het feestje gaf zijn oud-stnjd-
makker, F Verheyden een bondig 
overzicht van de Vlaamse beweging 

in Hove tijdens de jaren dertig Er 
werd toen zelfs een tijdschrift uitgege
ven August Borms en Flor Gram
mens kwamen hier spreken 
Jos vroeg ook aan de aanwezigen 
om het werk van de oudere generatie 
verder te zetten en te voltooien Onno
dig te zeggen dat Jos op ons kan 
rekenen i Tenslotte maken wij van 
deze gelegenheid gebruik om Jos Hof
kens nogmaals zeer hartelijk te dan
ken voor dit gezellig samenzijn 

Hove 

B E S T U U R S V E R K I E Z I N G E N 

De bestuursverkiezingen van de afde
ling Hove vinden plaats op donderdag 
6 oktober van 20 u tot 22 u in huize 
Reinaert Mortselsesteenweg 21, Ho
ve Kandidaturen mogen nog binnen 
gebracht worden tot en met zaterdag 
1 oktober op het sekretanaat me
vrouw Verhulst-Latomme J F Gel-
lyncklaan 114 Bij deze gelegenheid 
hebben wij Wim Jorissen uitgenodigd 
te komen spreken over Zuid-Afrika 
W I J verwachten stellig alle leden en 
sympatizanten 

Ingenieursbureau 

B.T.I.W.Nv 

B U R E A U V O O R T O E G E P A S T E 
I N G E N I E U R S W E T E N S C H A P P E N 
B U R G E R L I J K E B O U W K U N D E : 
B E T O N - EN M E T A A L K O N S T R U K T I E S 
S T U D I E EN U I T V O E R I N G V A N 
I N D U S T R I Ë L E G E B O U W E N 
W E G E N - EN R I O L E R I N G S W E R K E N 
O N T W I K K E L I N G EN T O E P A S S I N G V A N 
DE LEEFMIL IEU T E C H N I E K E N M E T 
O A . V E R W E R K I N G V A N H U I S V U I L EN 
I N D U S T R I Ë L E A F V A L S T O F F E N 

6 Frans Hals vest - MECHELEN 

015/20.33.14 
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LIMBURG 

Maaseik: verenigingen van verdaclite Ideur 
geen subsidies... 

VU-kanton Peer gaat er tegenaan 

krijgen 
De vergadering van de gemeenteraad van Maaseik op 14 september jl. mag 
beschouwd worden als een sukses voor de minderheid. De interpellaties van 
VU-raadslid Jaak Cuppens vielen op door de ernstige manier waarop ze voor
bereid en voorgebracht werden. Wie alle zittingen van de Maaseikse raad bij
gewoond heeft, is diep teleurgesteld door het weinig sérieux waarmee bepaal
de leden van de CVP-meerderheid hun ambt vervullen. Sommigen werden tot 
driemaal toe uitgenodigd hun stem uit te brengen over een punt van de agen
da. Snoepen en kletsen is voor hun veel belangrijker dan hun plicht vervullen 
tegenover hun kiezers. 

Toelage aan de verenigingen 

De begroting van Maaseik werd be
sproken op de vorige zitting Hienn 
werd een bedrag van 720 000 fr voor
zien voor de toelage aan de vereni
gingen De totale begroting vertoont 
een tekort van ongeveer 15 miljoen, 
en IS aldus de reden waarom men 
moeilijk boven de 720000 frank mag 
gaan Toch stelt de CVP-meerderheid 
voor 1 750000 frank te besteden aan 
de verenigingen en aldus een begro
tingswijziging aan te vragen Dit punt 
stond met op agenda van de zitting 
van de gemeenteraad en moest eerst 
met een 2/3 meerderheid aangeno
men worden voor behandeling 
Alvorens over deze aangelegenheid 
te willen stemmen vroeg de oppositie 
op welke basis men zomaar 1 miljoen 
meer wou uitgeven daar waar wij 
reeds 15 miljoen tekortkomen en of 
de meerderheid kon verzekeren dat 
alle verenigingen van dit miljoen zou
den profiteren 

Ten gevolge van een vaag antwoord 
vanwege de verantwoordelijke sche
pen weigerde de oppositie dit punt te 
behandelen 
Reaktie van een meerderheidslid 
• WIJ zullen rekening houden met uw 
houding bij de verdeling van de toela
ge' Wat WIJ vermoedden werd dus 
nu publiek bevestigd de toelage 
wordt in Maaseik met toegekend op 
basis van de aktiviteiten van de vereni
gingen, wel op basis van hun politieke 
kleur I 

Inspraak 

Begin '77 organizeerde de CVP-meer
derheid inspraakavonden in de ver
schillende wijken van de nieuwe fusie
gemeente Destijds werd de belofte 
gedaan dat nieuwe inspraakavonden 
zouden plaatsvinden in verband met 
het gewestplan Het ontwerp is nu ver
schenen en ligt ter inzage bij de Tech
nische Dienst in Neeroeteren Maar 
waar IS dat voor Maaseik ' Waar ligt 

i 
OKTOBER 

1 HEUSDEN : Fototentoonstelling t Nestor Gerard » om 14 uur in 
de Oude Knng 

6 LOMMEL: Gespreksavond «Egmont Vlaamse nederlaag of 
overwinning » Spreker volksvertegenwoordiger en burgemees
ter van Bree Jaak Gabnels Deskundige uitleg door Leo Neels, 
assistent K U Leuven van Prof De Meyer 

15 HALEN-ZELEM : VU-Breugeliaans feest om 20 uur in de Paro
chiezaal te Zelem Inkom 200 fr Inschnjven bij bestuursleden 

Kuituur en ekonomie 
in Breese gemeenteraad 
Zoals reeds eerder vermeld, heeft 
het CVP-reserveteam zijn volgende 
invaller opgesteld, in casu de jonge 
jurist Guido Achten ter opvolging van 
raadslid Mia Kesters De geruchten 
doen de ronde dat wegens de 
dienstplicht van de kersverse manda-
tans er zal worden uitgekeken om 
hem tijdelijk te vervangen Wij hou
den jullie op de hoogte Een gemeen
teraad trouwens met veel begrotings
wijzigingen, reglementen en begro
tingen van kerkfabneken plus irrite
rende tussenkomst van raadslid Guf-
fens (PVV) omtrent het bepalen van 
de vergoedingen voor burgervader 
en schepenen i v m reisonkosten Het 
resultaat van deze interpellatie was 
een saaie en tijdrovende procedure, 
met dien verstande dat er werd 
gekonfereerd rond de verlaging van 
28000 fr naar 15000 fr Toch nog 
enkele uitschieters die het vermelden 
waard zijn 

Het pleit voor burgemeester Jaak 
Gabnels en zijn schepenen dat zij 
van den beginne af steeds grote aan
dacht besteed hebben aan het uitbrei
den van de Breese industrie Ook 
deze gemeenteraadszitting werden 
weer dne aanvragen voor vestiging 
op het Breese industrieterrein behan
deld De aandacht voor deze proble
matiek, die de vorige legislatuur maar 
al te zeer ontbrak, schijnt van priori
tair belang te zijn binnen cje Verjon
gingsmeerderheid 
Hetzelfde geldt voor het Breese kultu-
rele leven Na een denderend «Bal 
van de Burgemeester» waarvan de 
integrale opbrengst, zijnde 100 000 fr 
naar de dne Breese muziekmaat
schappijen ging, werd er binnen deze 
raadszitting besloten een fonds van 

100000 fr te vormen, waarvan elk 
der drie verenigingen als renteloze 
lening geld kan opnemen Aanleiding 
hiertoe was de aankoop van een half 
miljoen aan instrumenten door 
O-L-Vr- ter Heirbaan, Opitter 

Breese VU : 10 jaar 
jong 
De titel IS verkeerd De Breese afde
ling bestaat in feite 11 jaar, doch de 
gemeenteraadsverkiezingen van 10 
oktober hebben het bestuur ertoe 
aangezet de viering rond dit lustrum 
voor een jaartje te verdagen zodat 
oktober '77 een echte feestmaand 
lijkt te worden 
Een feestmaand die eigenlijk al 12 
maanden eerder werd ingezet 10 ok
tober blijft in ons geheugen nog dik
wijls hangen als het eind van een klei
ne eeuw CVP-meerderheid en de 
triomfantelijke intocht van Jaak Ga
bnels in het Glazen Huis, tesamen 
met 12 verkozenen op 23 En de pret 
kon met op apnl zorgde voor de nieu
we sensatie, Bree kreeg zijn VU-
volksvertegenwoordiger En dan nu 
deze festiviteiten waarlijk de afslui
ting van het gloneuste VU-jaar sinds 
zijn bestaan Men zal in oktober veel 
te bedanken hebben aan de pioniers 
zoals daar zijn Adnaan Custers, Jaak 
Geussens, Colla Thaens en Jaak 
Gabnels Nog enkele data 14 okto
ber Volksmeeting met Hugo Schiltz 
en minister Rik Vandekerckhove 28 
oktober om 20 u Groot avondfeest 
voor al de leden (ook kantonnaal) in 
zaal El Toro te Bree Pnjs 400 f r . te 
storten op de rekening nr 235-51239-
35 t a V VU-Bree, J Geussens 

dat voor Opoeteren •? Wanneer zullen 
de inspraakavonden plaatsvinden "̂  
Of was het maar een belofte ' 

N E E R O E T E R E N -
O P O E T E R E N 

Na een welverdiende onderbreking tij
dens de maanden juli en augustus 
kwam het afdelingsbestuur van Neer-
oeteren-Opoeteren bijeen op 8 sep
tember j l in het Kultureel Centrum 
van Neeroeteren 
Deze vergadenng was vooral gewijd 
aan de werving van leden en abonne
menten Het aantal abonnementen op 
« W I J » IS voor onze afdeling zeer 
genng In dit verband werd een brief 
opgesteld, ter attentie van alle leden 
Ons bestuur vergaderde opnieuw op 
donderdag 22 september 

Uiteraard voor het eerst, orgamzeren 
we op zaterdag 22 oktober a s het 
Bal van provincieraadslid Wilfried 
Wijsmans In de Feestzaal van Don 
Bosco te Hechtel 

Het moet een ongetwijfeld belangrijke 
gebeurtenis worden voor onze afde
lingen 

Sinds de jongste parlementsverkiezin
gen groeide de impakt van onze afde
lingen gestadig aan We konden 
reeds een belangrijk aantal nieuwe 
leden inschrijven Er werd een nieuw 
VU-INFO-blad uitgegeven tot op he
den reeds vier nummers op telkens 
ruim 500 eksemplaren Het dienstbe
toon werd degelijk gestruktureerd 
een reeks van zitdagen en reeds een 
zestal permanente dienstbetoon-
adressen 

De plannen voor uitbouw in de zeer 
nabije toekomst omvatten nog veel 
meer I 

Dit bal moet een bievestiging worden 
van deze groeiende werking Een 
morele steun in de rug voor onze 
bestuursleden en medewerkers om 
op de ingeslagen weg verder te gaan 
W e durven dan, op 22 oktober a s , 
ook rekenen op een talrijke aanwezig
heid Ook en vooral nu van onze vrien
den uit de omliggende afdelingen 
Waar wij ook zo vaak onze steun 

betuigden door onze aanwezigheid, 
rekenen we nu tevens op hen W e 
hopen ook U daar te mogen begroe
ten i 

Leden of sympatizanten mogen na
tuurlijk milde giften doen voor onze 
tombola, in geld of natura U kunt hier
voor terecht bij Reimond Eerlingen, 
Steenweg Linde 12 B, Linde Peer of 
tel 735694 

Dienstbetoon 

Voor de volledige tabel van zitdagen 
en adressen verwijzen we naar ons 
VU-INFO en naar de andere publici
teit 

Voor inlichtingen hieromtrent en van
zelfsprekend voor alle problemen 
kunt U steeds terecht op onze perma
nente sekretariaten 
Mevr Manette Wijsmans, Hasseltse-
baan 7A, Hechtel-Eksel, telefoon 
734441 of Jaak Indekeu, Grotstraat 
18, Peer, tel. 73.55.09 

Allerlei 
Voor lidmaatschap, abonnementen 

op dit blad, steun of balkaarten voor 
22 oktober kunt U steeds terecht bij 
onze afdelingssekretarissen 
Wilfried Heylen, Bremstraat 10, Hech
tel-Eksel 
Jaak Indekeu, Grotstraat 18, Peer 

OOST-VLAANDEREN 

De Gentse gemeenteraad 
terug uit vakantie 
Gent — De Gentse gemeenteraad werd op maandag 19 september vooral 
beheerst door openbare werken, huurkontrakten, grafkoncessies en veilig
heid rondom de Watersportbaaa 
Een 25-tal beslissingen omtrent openbare werken werden tamelijk vlot gele
zen en goedgekeurd. VU-lid Verpaele toonde zich nochtans niet tevreden met 
de gang van zaken in de wijk van Brugsepoort waar men kollektoren voor 
afvalwater, regenwateroverlaten e.a. aan de gang houdt De aannemer kreeg 
voor bijkomende werken een termijnverlenging zodat de middenstanders op 
en rond de Brugsesteenweg tot eind april heel wat zoniet alle Verkeer in de 
straat zullen zien omgeleid, met de gevolgen vandien. 
BIJ de stemming omtrent de reglemen- een beveiligende afsluiting, en vindt 
ten op de grafkoncessies vroeg 
CVP'er Praet eerbied voor oud-stnj-
ders en oorlogsslachtoffers Bij de 
stemming onthielden hij en zijn partij
genoot Daniel Reynvoet (beiden uit 
Oostakker) zich CVP-schepen Acker-
man, vroeger burgemeester van Oost
akker moest echter meedoen met de 
koalitie en ja-knikken Oswald Van 
Ooteghem (VU) vestigde er de aan
dacht op dat te Gent ook verdienstelij
ke en beroemde personen begraven 
liggen Van Ooteghem haalde het 
voorbeeld .^an van Hippoliet Van 
Peene, auteur van De Vlaamse 
Leeuw wiens graf aftakelt 

Waterspor tbaan 

BSP'er Plasschaert vroeg bij orde-mo
tie aandacht voor de Gentse Water
sportbaan die weer een (jong) leven 
eiste Je kan met de wagen zo van de 
weg het water inrijden zonder dat iets 
dat belemmert Plasschaert vraagt 

dat noch estetische, noch financiële 
argumenten kunnen opwegen tegen 
een mensenleven 
Aime Verpaele vestigde aandacht op 
de onzekere toestand die de vereni
gingen uit Gentbrugge bedreigt Huur
kontrakten voor een duur van 9 jaar 
en gratis voor gemeentelijke gronden 
of lokalen werden net voor de fusie 
met het Gentbrugse gemeentebe
stuur afgesloten De provincie schort
te al een reeks van die beslissingen 
op, vernietiging door de minister is 
met uitgesloten Zelfs CVP-raadslid 
Van Belle trad Verpaeles standpunt 
bij als ex-burgemeester van Gentbrug
ge 

Het kollege beloofde vaag de vereni
gingen te vrijwaren van teloorgang, 
maar veel zekerheid brachten de 
beloftes van het stadsbestuur toch 
met 
Hugo Waeterloos ondervroeg om
trent een mogelijk betere politionele 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kanierversienngen - wastafels 

en waskussens • kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - furnkiedi) ruiterii itrustingen - ping-
poiigtatels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijs'^chaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - a i i toz • go-carts - trakteren • pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen lesbenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen alle soorten mekameken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

kontrole op snelheid en geluidshinder 
van motorrijders en Oswald Van Oo
teghem diende een voorstel van mo
tie in waann de regenng wordt opge
roepen om bij de verdeling van de 
begroting 1978 rekening te houden 
met Gent dat zowel openbaar ver
voer als stadskernherwaardering op 
de toekomst-agenda staan heeft 

(r) 

G E N T - E E K L O (arr.) 

Arrond. sekretariaat — Het sekreta-
riaat is open voor alle leden en 
bestuursleden iedere dinsdag van 17 
tot 19 uur en iedere zaterdag van 15 
tot 18 uur Alle nuttige inlichtingen en 
de nodige dokumentatie kunt u dan 
bekomen Het arrond bestuur verga
dert iedere dinsdag van 20 tot 
22 u 30 Tel 091/237098 

Afdellngsbestuursverkiezingen. — 

Tussen nu en 31 decemtier hebben 
overal de afdellngsbestuursverkiezin
gen plaats. Op dit ogenblik moeten 
alle afdelingen van ons arrondisse
ment de nodige inlichtingen ontvan
gen hebben 

Wil vragen de besturen zo vlug moge
lijk de datum en plaats van hun be-
stuursverkiezing aan ons arrond se-
kretanaat kenbaar te maken 

vu-Waas blijft 
bezorgd om 
Vlaams textiel 
In antwoord op de brief van Roger 
Van Ranst, arr voorzitter van VU-St -
Niklaas, handelend over de krisis in 
de textielsektor gericht aan de eerste 
minister, ontving de Volksunie vol
gend antwoord 

1 De toezegging van de eerste minis
ter, rekening te zullen houden met de 
verschillende bedenkingen en voor
stellen _ 
2 De mededeling vanwege de Ge
westelijke Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen dat dit punt op haar ver
gadenng van 21-9-'77 zal behandeld 
worden 

De Volksunie-Waasland bevestigt dat 
ZIJ op alle betrokken niveaus haar 
inspanningen voortzet om een algehe
le oplossing voor deze typische 
Vlaamse industrietak te bekomen. 

WIJ 8 29 SEPTEMBER 1977 
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Ulaams nationaal Uleekblad 

De VU noodzakelijker 
dan ooit 

Nu de Volksunie regeringsverantwoordeli jkheid genomen 
heeft om in het kader van het Egmontpakt te bouwen aan de 
verwezenli |king van de Vlaamse staat, wordt vaker dan 
vroeger de vraag gehoord naar de toekomst van de par t i j : 
haar opdracht en taak na de verwezenli jking van de 
staatshervorming. Het vergt geen betoog dat de 
aanwezigheid van de Volksunie thans en m de nabije 
toekomst noodzakeli jker is dan ooit. In de faze dat de 
Vlaamse staat van blauwdruk naar verwezenli jkmg moet 
gaan, is de rol van de partij beslissend Maar daarna ? Onze 
politieke tegenstrevers spreken reeds open of heimelijk van 
de politieke herverkaveling in Vlaanderen. Het is echter mijn 
diepste overtuiging dat de rol en de taak van de Volksunie 
zich uitstrekken tot vlakken, die ruimer zijn dan louter de 
staatshervorming. 

Welke zijn de krachtlijnen voor de Volksunie m de toekomst, 
na de hervorming van de staat ? 

Ten eerste is en blijft de Volks
unie een Vlaams-nationale partij 

ZIJ stelt, dat de Vlaamse gemeen
schap moet kunnen leven in ei
gen staatkundige strukturen Zij 
steunt op het gezonde volksnatio-
lisme wars van alle staatsnationa-
lisme Het verschil is wezenlijk 

Het volksnationalisme is de belij
denis van het feit dat de mens 
geen abstrakt afgezonderd indivi
du IS maar een onderdeel van 
een gemeenschap waarbinnen hij 
ingeschakeld is en verantwoorde
lijkheid draagt Dit mensbeeld van 
de enkeling die zonder de ge
meenschap met tot zijn volle ont
plooiing komt, is de grondslag van 
ons nationalisme Het geeft ons 
een eigen onvervangbare plaats 
ook in de toekomst 

Hieruit volgen een aantal konse-
kwenties Zo bijvoorbeeld de 
voorrang van het sociale op het 
individuele, maar ook de nood
zaak om het sociale zodanig op 
te bouwen dat de enkeling met 
verdwijnt 

Een eerste belangrijk kenmerk 
moet dus blijven dat wij als natio
nalistische partij bekommerd zijn 
om de opbouw van de Vlaamse 
staat, die de Vlamingen als zelf
standige groep laat optreden m 
de bondsstaat en die hen de kans 
geeft een plaats en een verant
woordelijkheid te nemen m Euro
pa en de wereld 

De Volksunie is een sociaal 
vooruitstrevende partij. Het 
volksnationalisme steunt op een 
humanistische visie die de waar
digheid van de mens in de ge
meenschap als een belangrijk 
goed vooropstelt Wij moeten 
een rechtvaardigheidspartij zijn 
die streeft naar meer gelijkheid 
en die vecht tegen privileges Wij 
mogen niet aanvaarden dat er te 
grote verschillen in bezit en in 
levenskansen zouden bestaan 

Het overleveren van de enkeling 
aan het natuurlijk spel van de 
krachten valt steeds ten nadele 
uit van de zwakslen en is bijge
volg voor de Volksunie onaan
vaardbaar Het streven naar 
meer gelijkheid in bezit en levens
kansen, gekoppeld aan het abso
luut vasthouden aan de geestelij
ke vnjheid, is een taak van alle
dag het IS een beleidstaak 

De Volksunie wil geen klasse- of 
groepsbelangen verdedigen 
maar een maatschappelijke optie 
ZIJ kan bijgevolg geen arbeiders-
of middenstanderspartij zijn zij is 
een volkspartij 

De Volksunie is een verdraagza
me partij. De verdraagzaamheid 
IS een maatschappelijke waarde, 
waaraan de Volksunie een groot 
belang hecht De waardigheid 
van de mens eist naast een grote 
dosis gelijkheid ook een grote 
dosis vrijheid Dit zijn de twee 

polen van het spectrum, waarbin
nen het maatschappelijk gebeu
ren zich moet afspelen Een vol
wassen volk moet verdraagzaam 
zijn het mag de levensbeschou
welijke verdraagzaamheid met 
passief ondergaan, maar moet ze 
positief waarderen en zelfs bevor
deren 

Het daadwerkelijk beleven van 
zulk pluralisme in de politiek eist 
moed Want absolutistische ideo
logieën bouwen steeds machtei 
strukturen op, waarmee wij in bot
sing zullen komen Door ons hier

tegen af te zetten onderscheiden 
WIJ ons van de andere partijen en 
sluiten WIJ aan bij de vrijheidsge-
dachte, die ongetwijfeld de 
Vlaamse Beweging heeft ge
stuwd 

De Volksunie is een toekomstge
richte partij. De snelheid van de 
maatschappelijke ontwikkeling 
neemt over heel de wereld explo
sief toe Het IS zonder meer duide
lijk dat geestelijke en maatschap
pelijke beweeglijkheid in de toe
komst meer en meer een wezen
lijk bestanddeel van het bestaan 

gaap) vormen Waar wij denken 
dat een volk als groep op zichzelf, 
reeds door zijn bestaan, een 
waarde heeft en voor het mens
dom en voor de enkeling, is het 
ook duidelijk dat vooral kleine 
groepen als de onze — de Vlaam
se — deze geestelijke beweeglijk
heid zullen moeten behoeden om 
zich te kunnen handhaven in de 
moderne wereld 

De Volksunie zal op het politieke 
vlak de belichaming van dat in
zicht zijn Tevens zal ze een 
moderne partij zijn die zich onaf
hankelijk opstelt en die het begin
sel beklemtoont, dat de demokra-
tische beslissing de laatste en de 
enige wettige in de gemeenschap 

Deze vier elementen waarbor
gen meer dan ooit het voortbe
staan van de partij Sommige van 
deze elementen worden ook 
door anderen verdedigd Maar 
wat de Volksunie tot een uniek 
en onvervangbaar verschijnsel 
maakt is precies het harmonisch 
samengaan van deze vier elemen
ten Daaraan ontlenen wij onze 
eigen plaats, de reden van ons 
bestaan, onze borg voor de toe
komst Door deze vier elementen 
samen onderscheidt de partij zich 
van alle andere partijen, is en blijft 
ZIJ anders dan de andere Daar
naast IS ZIJ net als de andere een 
partij Dit wil zeggen dat zij vol
doende macht moet opbouwen 
om haar ideeën op te dnngen aan 
het beleid Dat kan gebeuren van
uit de oppositie of vanuit beleids-
beoefemng op plaatselijk regio
naal of nationaal vlak In elk geval 
moet de Volksunie een partij zijn 
die operationeel is en blijft en die 
op ieder ogenblik de keuze 
maakt op welke manier zij dat zal 
doen 

W I J hebben jarenlang de Vlaam
se staat nagestreefd We zijn 
thans betrokken bij de poging om 
zijn strukturen te bouwen We 
moeten er bij zijn, morgen en 
overmorgen, om hem mede in
houd te geven vanuit onze onver
vangbare visie 

Hugo Schiltz 



KOfYl[Yl€nT/1/^R 

Senator Frans Van der Eist: 

«Droom in daad omzetten l» 
Voor mij persoonlijk is dit een zeer belangrijk moment in mijn politie
ke loopbaan, omdat ik meer dan dertig jaar voor de hervorming van 
de Staat, voor federalisme gestreden heb. 
De voorgenomen hervorming van de Staat en het gemeenschaps-
pakt zijn de doorslaggevende reden voor de toetreding van de Volks
unie tot de regering. 
Het is voor onze partij een beslissende stap, omdat wij geroepen zijn 
om daadwerkelijk mede te werken aan de verwezenlijking van ons 
voornaamste programmapunt 

Van bij haar ontstaan heeft de Volksunie de hervorming van de uni
taire Staat in federalistische zin, met publiekrechterlijke erkent^ng 
van het bestaan der gemeenschappen, als belangrijkste streefdoel in 
haar programma opgenomen. Deze fundamentele optie lag In de lijn 
van de historische ontwikkeling van de Vlaamse Beweging en lag 
aan de basis van het Vlaams-nationalisme sedert decennia. 
Slechts moeizaam heeft de federalistische gedachte, als oplossing 
voor het gemeenschapsprobleem in België, ingang gevonden in de 
Belgische politiek. Met de nieuwe taalwetten van het begin der jaren 
60 werd een laatste poging ondernomen om het probleem op te los
sen als een taalprobleem. 

Doch in 1969, in de werkgroep Eyskens, was men reeds tot het 
inzicht gekomen dat taalwetgeving geen oplossing was en een her
vorming van de Staat, rekening houdend met het bestaan der 
gemeenschappen, onafwendbaar geworden was. Ik ben getuige 
geweest van deze wending. 

Evenv>/el was er nog steeds een 
zo grote terughoudendheid en 
zelfs tegenkanting dat de grond
wetsherziening van 1970 een mis
lukking geworden is. 
Ik wil even bij de grondwetsher
ziening van 1970 stil staan, omdat 
hierdoor een zware hypoteek ge
legd werd op de toekomst, die de 
onderhandelinspositie van de Vla
mingen bij voorbaat aanzienlijk 
verzwakte. In 1970 werden van 
Vlaamse zijde belangrijke toege
vingen gedaan, zonder dat een 
definitieve of enigszins afdoende 
hervorming van de Staat be
reikt werd. In de Grondwet wer
den definitief de waarborgen inge
schreven die aan de Waalse min
derheid in dit land gegeven wer
den ; de pariteit in de regering, het 
beginsel van de dubbele meerder
heid en de alarmprocedure. 
Daartegenover stonden het be
ginsel van een ontoereikende kul-
tuurautonomie (geen recht
streeks gekozen kultuurraden, 
geen eigen executief, voogdij van 
de nationale regering, geen eigen 
financiële middelen werden voor
zien), van een zeer gebrekkige 
gewestvorming met drie en een 
statuut voor de Brusselse agglo
meratie dat waarborgen moest 
geven aan de Brusselse Vlamin
gen doch op een volslagen misluk-
kig is uitgelopen. 
Daarenboven bleven een aantal 
omstreden problemen onopge
lost, zoals de begrenzing van het 
Brusselse gewest, het lot van de 
randgemeenten met faciliteiten, 
de splitsing van het kiesarrondis
sement Brussel, de opdeling van 
de provincie Brabant enz. 

Noodlott ige 
erfenis 

Ik wens dit alles te onderstrepen, 
opdat het voor iedereen duidelijk 
zou zijn dat de Vlaamse onder
handelaars reeds bij voorbaat 
door de noodlottige erfenis van 
een recent verleden en door voor
barig gedane toegevingen in 
1970, zwaar gehandicapt waren 
bij het 'voeren van nieuwe onder
handelingen. Dit hadden wij reeds 
ondervonden in Steenokkerzeel. 
Sedert de grondwetsherziening 
van 1970 bevond de staatshervor
ming zich in feite in een impasse. 
De hervorming van de Staat was 
blijven steken in een overgangsfa-
ze die niemand gelukkig achtte of 
als blijvende oplossing kon aan
vaarden. Door de speciale meer
derheden die door de Grondwet 
vereist werden voor de uitvoe
ringswetten stond men voor gro

te, praktische, politieke moeilijkhe
den. Nochtans was het de jong
ste jaren onloochenbaar gewor
den dat een grondiger hervor
ming van de Staat absoluut nood
zakelijk geworden was en dat 
een oplossing voor de gemeen
schapsproblemen een van de ba
sisvoorwaarden is voor een ge
zond politiek klimaat. Het politiek 
beleid werd in velerlei opzichten 
door kommunautaire twisten be
moeilijkt. Haast geen enkel pro
bleem vertoonde geen kommu-
nautair aspekt. 

Een oplossing van de gemeen
schapsproblemen door een gron
dige staatshervorming is slechts 
mogelijk wanneer hiervoor een 
ruime meerderheid gevonden 
wordt langs beide kanten. 

Was het langer uitstellen van de 
staatshervorming gerechtvaar
digd ? Wat kon verhoopt worden 
van verder uitstel, wellicht voor 
jaren ? 
De problemen zouden in de toe
komst dezelfde blijven en de 
machtsverhoudingen eveneens. 
Men zou steeds verplicht zijn, nu 
of later, aan tafel te gaan zitten 
en te onderhandelen. Nu of later 
zouden geen van de betrokken 
partijen hun eisen voor 100 pet. 
ingewilligd zien. 

Men kan nooit met zekerheid zeg
gen : dit is de laatste kans. Maar 
men kan wel voorspellen dat uit
stellen en verdagen geen oplos
sing is en men kan met verwach
ten dat een akkoord gemakke
lijker zou worden in de toekomst. 
Ik ben de mening toegedaan dat 
het politiek onverantwoord was 
de huidige labiele toestand nog 
jaren te laten aanslepen nu de 
gelegenheid zich voordeed om 
zonder verder tijdverlies aan de 
natievorming in Vlaanderen ge
stalte te geven. Van het gemeen-
schapspakt dat tot stand geko
men is, moet gezegd worden dat 
het een ingrijpende, fundamente
le staatshervorming inhoudt, zo
dat wanneer het uitgevoerd 
wordt de struktuur zelf van de 
Staat er grondig door gewijzigd 
word t De gemeenschappen en 
de gewesten krijgen een eigen, 
autonoom bestaan. 

Volwaardige autonomie 

Er komen eigen, rechtstreeks ge
kozen raden met een wetgeven
de bevoegdheid en eigen, zelf 
gekozen exekutieven, politiek ver
antwoordelijk voor deze raden. 
Voor al de materies die tot de 
exclusieve bevoegdheid behoren 
van deze nieuwe instellingen, ver
liest het nationaal Parlement en 
de nationale regering iedere be
voegdheid en zelfs het voogdij-
recht Wanneer men daaraan toe
voegt de vrije beschikking over 
financiële middelen, is dit onbe
twistbaar een volwaardige auto
nomie. 
De bevoegdheden die overgedra
gen worden zijn, wanneer men de 
twee lijsten van exclusieve be
voegdheden van de gewestraden 
en de gemeenschapsraden 
samenvoegt substantieel. Daarbij 
komt voor de gewestraden de 
konkurrerende bevoegdheid: zij 
zijn, buiten hetgeen tot hun exclu
sieve bevoegdheid behoort, be
voegd voor« alles wat van gewes
telijk belang is zolang en in zo
ver» de nationale wetgever de 
aangelegenheid niet tot zich t rekt 
De financiële middelen waarover 
de gewesten en de gemeen
schappen zullen kunnen beschik
ken, zullen aanzienlijk zijn en het 
voeren van een eigen politiek 
mogelijk maken in verschillende 
sektoren die tot hun bevoegd-
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Men weet in welke mate ik ertoe bijgedragen heb om dit gemeen-
schapspakt mogelijk te maken. Ik heb de politieke moed opgebracht dit 
te doen, wel wetende dat kritiek mij niet zou bespaard blijven. Mijn posi
tie is thans pijnlijk, omdat de reputatie die ik in mijn leven verworven 
heb door dienstbaarheid aan mijn overtuiging zonder enig persoonlijk 
voordeel door jarenlange moeizame en uitputtende strijd, nu op het 
spel staat Het oordeel over mijn houding zal uiteindelijk de geschiede
nis vellen. 

heidssfeer behoren. De eigen, fi
nanciële verantwoordelijkheid 
der gewesten voor de door hen 
gevoerde politiek hangt samen 
met hun fiskale bevoegdheid en 
de verplichting in te staan voor 
hun eigen begroting. Dit is een 
belangrijk beginsel. De kredieten 
die in de rijksmiddelenbegroting 
en de begrotingen der onder
scheiden departementen betrek
king hebben op de overgedragen 
materies zullen, in de vorm van 
dotaties en volgens de overeen
gekomen verdeelsleutels, afge
staan worden aan de gewesten, 
respektievelijk gemeenschappen. 
Doch daarnaast is voor de ge
westen in andere financiële in
komsten voorzien. Van Vlaamse 
zijde werd steeds een gewestvor
ming of een federalisme met drie 
afgewezen, alhoewel men aan
vaardde dat voor Brussel een 
oplossing moest gevonden wor
den, met behoud van de band tus
sen de Vlamingen wonend in het 
Brussels gewest en de Vlaamse 
gemeenschap. 

In het geheel van de staatshervor
ming die thans voorgesteld 
word t zijn er slechts twee ge
meenschapsraden, de Vlaamse 
en de Waalse. Beide gemeen
schapsraden zijn bevoegd voor 
alle kulturele en persoonsgebon
den materies in het Brussels ge
west, dat voor deze materies zelf 
geen bevoegdheid heeft. Het sta
tuut voor het gewest Brussel, 
beperkt tot de huidige negentien 
gemeenten van de Brusselse ag
glomeratie, is een specifiek sta
tuut waarin struktureel in waar
borgen voor de Vlamingen voor
zien is op gemeentelijk en gewes
telijk niveau. De band tussen de 
Vlamingen wonend in het gewest 
Brussel en de Vlaamse gemeen
schap is institutioneel vastge
steld : zij zijn aanwezig in de 
Vlaamse gemeenschapsraad. 
Het zullen niet de drie gewestra
den, maar de twee gemeen
schapsraden zijn die de Senaat 
zullen vormen. 
Het geheel van de hervormingen 
zal tevens leiden tot een vereen
voudiging van onze instellingen 
en een rationale verdeling van 
bevoegdheden. 
Er zullen uiteindelijk slechts drie 
politieke beslissingsniveaus over
blijven : het gemeentelijk, het ge
westelijk en het nationaal. De 
gewestraden en de gemeen
schapsraden zullen grotendeels 
bestaan uit dezelfde leden: de 
leden van de gewestraad aange
vuld met de vertegenwoordigers 
van Brussel. De hervormde Se
naat zal samengesteld zijn uit de 
leden van de beide gemeenschap
pen. 

Eenvoudiger en 
doeltreffender 

In aanmerking genomen dat de 
provincieraden verdwijnen, zal 
het aantal politieke mandataris
sen ingevolge deze hervorming 
van onze instellingen niet toene
men doch verminderen. De over-
'dracht van bevoegdheden naar 
gewesten en gemeenschappen 
zal de taak van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers ver
lichten en het verminderen van 
de nadelen van het bicamerisme 
zal de wetgeving bespoedigen en 
vlotter laten verlopen. 
Men mag dus besluiten dat de 
voorgestelde hervorming van de 
Staat met alleen beantwoordt 
aan de wensen van de gemeen
schappen in dit land, maar tevens 
een zeer belangrijke stap is naar 
het beter funktioneren van onze 
instellingen. 

Er is van Vlaamse zijde felle kri
tiek losgekomen en ik ben er per
soonlijk, ik beken het, zeer pijnlijk 
door getroffen. Nochtans is deze 
kritiek, hoe fel ook, beperkt Zij 
slaat bijna uitsluitend op de rege
ling die uiteindelijk aanvaard 
werd voor de zes randgemeen
ten met faciliteiten en op het ins-
kriptierecht. Het is overbodig te 
zeggen dat de Vlaamse onder
handelaars niet gelukkig waren 
met deze oplossing. Maar het is 
niet juist dat dit een eenzijdige 
toegeving zou geweest zijn, tenzij 
men zeer simplistisch oordeelt 
dat de begrenzing van het Brus
selse gewest tot de negentien 
gemeenten geen toegeving is van 
Franstalige zijde en evenmin het 
statuut dat waarborgen geeft aan 
de Vlamingen in deze negentien 
gemeenten. Het was nochtans 
evident dat er nooit een overeen
komst kon tot stand komen — of 
zou kunnen tot stand komen — 
die geen kompromis zou zijn. 
Een afstand van grondgebied zou 
van Vlaamse zijde even felle kri
tiek uitgelokt hebben. Gans deze 
materie is zeer gevoelsgeladen. 
Men moet op een gegeven ogen
blik de politieke moed kunnen 
opbrengen om te kiezen, om te 
beslissen, om de kritiek die men 
kan verwachten te trotseren, hoe 
pijnlijk het ook kan zijn. Men moet 
een risico durven aanvaarden, 
wanneer er veel, zeer veel op het 
spel staat 

Brussel, 
achil lespees van kompromis 

Het moet worden onderstreept 
dat deze toegevingen gedaan 
werden in ruil voor het verzaken 
aan territoriale aanspraken nu en 
in de toekomst De grenzen van 
de gewesten zijn definitief en 
moeten in de Grondwet vastge
legd worden. De zes randgemeen
ten met faciliteiten worden in het 
Vlaamse gewest opgenomen. Al
leen wordt aan de Franstaligen in 
deze gemeenten een statuut ge
waarborgd dat een inbreuk bete
kent op de Vlaamse eis tot af
schaffing van de faciliteiten. Of 
deze eis nu of in de toekomst in 
vervulling zou kunnen gaan, laat 
ik in het midden. Zo ook is het in-
skriptierecht het toekennen aac 
Franstalige inwijkelingen in Vlaam
se gemeenten van een voorrecht 
dat wij niet gerechtvaardigd ach
ten. Wij moeten gans de regeling 
voor Brussel en de randgemeen
ten zien als een kompromis. Iets 
anders was niet mogelijk. 
Het IS echter duidelijk dat deze 
regeling het zwakke punt is, de 
achillespees van het gemeen-
schapspakt. De beoogde pacifica
tie loopt het meest gevaar te mis
lukken op dit punt indien men de 
letter en de geest van het pakt 
verzaakt 

Of de ondertekening van dit pakt 
een historisch moment geweest 
is zal uiteindelijk afhangen van de 
verwezenlijking. Indien het uitge
voerd en verwezenlijkt wordt zal 
het inderdaad een historisch mo
ment geweest zijn, omdat dan 
een hernieuwde Staat uit deze 
hervorming zal geboren worden, 
een Staat waarin de gemeen
schappen hun plaats innemen, 
een eigen politiek leven zullen 
kunnen leiden, zichzelf zullen kun
nen zijn, In vervulling zal gaan een 
ideaal waarin velen geloofd heb
ben, waarvoor velen gestreden 
hebben generatie na generatie. 
Het valt sommigen thans moeilijk 
de overgang van de heilsdroom 
naar de realizatie ervan te aan
vaarden, omdat men terecht kan 
vrezen dat de werkelijkheid nooit 
zal beantwoorden aan de droom. 
Een volk kan zich wel optrekken 
aan een droom maar het kan niet 
leven van dromen. Het moet 
steeds de moed hebben de 
droom in de daad om te zetten. 
Nu is het uur van de daad. Er 
staat nu veel op het sp^l.» 
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Staatssekretaris Vic Anciaux: 

«De Brusselse Vlamingen daadwerkelijk 
steunen, dank zij, of ondanks Egmont» 
De VU-ministers worden momenteel nog steeds — en onver

minderd — beladen met alle zonden van Egmont. Vooral op 
staatssekretaris Vic Anciaux, jarenlang de enige roepende in 
de Brusselse stadswoesti jn, wordt vandaag met scherp 
geschoten. 

Het Egmontpakt heeft voor veel Vlamingen de deur dichtge
daan. Terecht ? Vic Anciaux — staatssekretaris voor Neder
landse Kuituur en voor Brusselse Sociale Aangelegenheden 
— beweert het tegendeel. 

Vic Anciaux : « Het Egmontpakt, met het inskriptierecht inbe
grepen, kan geenszins de Vlaams-nationalisten volkomen 
bevredigen. Geenszins ! Maar het werd hoog tijd dat wij de 
drieledige gewestvorming de pas afsneden. En, wat mij 
betreft, het was de hoogste tijd dat wij de Brusselse Vlamin
gen niet op papier of met ijdele politieke beloftes, maar wel 
op sociaal-kultureel gebied, en ook voor gezondheidszorgen, 
welzijnszorg, onderwijs, enzomeer daadwerkelijk ter hulp snel
len. Dat kan nu: dank zij of ondanks het fameuze Egmont
pakt » 

Vic Anciaux wacht niet op de uit
voering van het Egmontpakt om 
voor de Brusselse Vlamingen het 
tij ten gunste te keren. Hij kwam 
dan ook reeds geregeld in het 
nieuws, onder meer met zijn be
leidsmaatregelen om spoedig 
Vlaamse diensten in de openba
re centra voor maatschappelijk 
welzijn (OCMW) autonomie te 
verlenen. 

Vic Anciaux: «De wantoestan
den in de OCMW-diensten zijn 
nu voldoende bekend .• op de 229 
raadsleden in de Brusselse agglo
meratie werden slechts 26 neder-
landstaligen geteld, die bovendien 
nergens in de meerderheid een 
zetel hebben... Door autonome 
Vlaamse OCMW-diensten op te 
richten kan een eerste stap gezet 
worden om de Brusselse Vlamin
gen in deze instellingen op een 
evenwaardige wijze als de frans-
tallgen te behandelen. 
Tot nog toe konden wij slechts 
aan de klaagmuur blijven staan. 
Nu hebben wij goede troeven in 
handen.» 

Vlaamse opties 

Behalve politieke opties die 
slechts werkelijkheid kunnen wor
den na de realizatie van de twee 
luiken van het omstreden Egmont
pakt, maakt staatssekretaris An
ciaux momenteel werk van een 
aantal projekten die zeer spoedig 
in de steigers zullen staan. 
Voor heel wat Vlaamse instel
lingen in het Brusselse wordt de 
broodnodige infrastruktuur wel
dra aangekocht. 

Uiteraard kan niet alles op één 
dag gerealizeerd worden ; er moe
ten prioriteiten bepaald worden. 
Vic Anciaux : « Wij zoeken (en vin
den steeds meer) infrastruktuur 
voor sociale instellingen als de 
BRAL (leefmilieu), de APSKW (so-
ciaal-kulturele raad), het OCGB 
(centrum voor gastarbeiders en 
voor de Brusselse Welzijnsraad), 
evenals voor de verschillende so-
ciaal-kulturele raden, voor de tea-
terwereld (o.m. het amateurtea-
ter), de jeugdklubs, de Conscien-
ceklub... 

Ook op lokaal vlak zal men niet 
kwaad zijn voor onze tussen
komst : ik denk vooral aan Atider-
lecht en Schaarbeek... 
De Brusselse Welzijnsraad kreeg 
reeds nu van ons een (financiële) 

hulp, en wij zullen met alle midde
len die het staatssekretariaat mo
menteel heeft de werking van 
deze Vlaamse welzijnsraad niet 
overmorgen, maar wel morgen, 
aanzienlijk aanmoedigen. Onze 
opties omtrent de OCMW-dien
sten belichtte ik reeds eerder 
Wat ik hier kort maar krachtig wil 
onderstrepen is dit: tot nog toe 
was het beleid in Brussel in fran-
kofone handen. Wij kunnen nu 
volgens onze inzichten werken 
en heel wat andere opties nemen, 
die op de eerste plaats de Brus
selse Vlamingen spoedig ten goe
de komen. 

Bovendien, en dat moet extra ver
meld worden, zullen niet alleen de 
tweetalige overheidsinstellingen 
in Brussel, maar ook een hele 
resem privé-instelllngen spoedig 
gesplitst worden en zullen zij auto
nome Vlaamse centra uitbouwen. 
Dat houdt uiteraard een onmiddel
lijk verband met nieuwe criteria 
voor subsidiëring...» 

Elitair 

Staatssekretaris Anciaux ver
heelt niet dat, om in de frankofo-
ne OCMW-diensten volkomen or
de op zaken te kunnen stellen, 
een aantal wetswijzigingen onont
beerlijk zijn. 

Vic Anciaux: «Maar, die wetswij
zigingen moeten er onvermijdelijk 
én ook spoedig komen.'» 
Het staatssekretariaat van Vic 
Anciaux werkt momenteel hard 
om na Brusselement, de Vlaamse 
animatie in Brussel te besten
digen. 

Vic Anciaux: 'Tot nog toe 
werd veel te weinig inspanning 
opgebracht alleszins vanwege de 
politieke overheid, om de gewone 
Vlaamse mensen in Brussel te 
bereiken. Vooral langs volksfees
ten (Brusselement, kaalteater, 
amateurtoneel enzomeer), en niet 
in het minst door het maatschap
pelijk dienstbetoon en langs de 
welzijnssektor wil ik onze volks
mensen bereiken en helpen. En, 
het moet mij van het hart dat de 
Egmonters, de wakker geschoten 
zogenaamde flaminganten die 
het Egmontpakt willen kelderen, 
deze sociale bekommernis niet 
voor ogen houden • zij denken eli
tair! 

Fiktieve pariteit in Brussel is hen 
liever dan Vlaamse OCMW-dien
sten. .. » 

In verband met het Egmontpakt 
blijft Vic Anciaux ten slotte nog 
steeds van oordeel dat het in
skriptierecht een politiek-psycho-
logisch gevaar blijft betekenen. 

Vic Anciaux: «Ondanks het in
skriptierecht dat nog zwaar op 

mijn maag ligt kan het Egmont
pakt de weg effenen voor een 
autonome Vlaamse politieke 
macht ook en vooral in Vlaams-
Brabant Het groeiend natiebesef 
zal ook de mentaliteit in Brussel 
wijzigen. Ik verheug mij over het 
vernieuwde flamingantisme in en 

rond Brussel Indien de Egmont-
burgemeesters en de Vlaamse 
gemeentebesturen rond Brussel 
de daad bij hun woord zouden 
voegen, dan kan het gevreesde 
frankofoon effekt van het inschrij-
vingsrecht tenietgedaan wor
den.» 

Minister Hector de Bruyne: 

«Op buitenlandse 
markten de toekomst 
van Vlaamse bedrijven 
veilig stellen» 
De buitenlandse handel is jarenlang — veel te lang — in han
den geweest van frankofone unitaristische spraakmakers. Dat 
werd herhaaldelijk van Vlaamse zijde aangeklaagd ; niet in het 
minst door het Vlaams Ekonomisch Verbond. De Vlaamse 
ekonomie leeft voor een overgroot gedeelte van de export. 
Het is dan ook voor de bedrijfsleiders in Vlaanderen een goe
de zaak dat VU-minister Hector de Bruyne het beleid van bui
tenlandse handel onder zijn bevoegdheid heef t 
De ï o r g voor een vernieuwde injektie in onze buitenlandse 
commerciële relaties is vandaag uitermate belangrijk willen 
wij — en op de eerste plaats Vlaanderen — onze ekonomi-
sche positie veilig stellen. 

hopeloze aangelegenheid, maar 
het is wél dringend nodig dat wij 
onze politiek van buitenlandse 
handel heroriënteren.» 

Konkurrentle 

Minister Hector de Bruyne kan je 
zeer moeilijk treffen op zijn kabi
net aan de Quatre-Brasstraat te 
Brussel. Hij is veel uithuizig zoals 
het een minister van buitenlandse 
handel behoort. 
Toch vangen we nu en dan een 
belangrijke echo op van zijn werk
zaamheden. 
Hector de Bruyne ontvangt veel 
buitenlandse gasten, vertoefde in 
de Verenigde Staten, en kwam 
zopas terug vanuit Zuid-Frankrijk. 
Uiteraard zijn z'n eerste uitstap
pen verkenningstochten. Maar, in 
het beleid voor onze buitenlandse 
handel kunnen we toch reeds 
enkele forse krachtlijnen ontwa
ren. 

Hector De Bruyne: «Het gaat 
niet goed met de toch wel kielang-
rijke export van de Belgisch-
Luxemburgse Unie (BLEU) naar 
de VS. Dat is onder meer te wij
ten aan de toenemende internatio
nale konkurrentle op de markten 
in de Verenigde Staten; vooral 
van landen als Taiwan, Japan, 
Zuid-Korea, Brazilië enzomeer 
Die evolutie speelt onze ekono
mie parten. Dat kan niet langer 
ontkend worden. Deze ekonomi-
sche evolutie is lang nog geen 

Het probleem werd door Hector 
de Bruyne reeds enkele keren 
zeer scherp gesteld: de export 
van ons land wordt overwegend 
gekenmerkt door te weinig afge
werkte, te weinig verfijnde, te wei
nig onginele, en te weinig onver
vangbare produkten. 
Minister de Bruyne: «De recente 
moeilijkheden van export naar de 
VS-markt is een algemeen Euro
pees probleem, door konkurren
tle van derde landen. Maar ko
men daar nog bij: de moeilijkhe
den voortspruitend uit de likwida-
tie van het systeem van Bretton 
Woods, het zweven van de koer
sen, de voorlopige ( ?) herwaarde
ring met 25 t.h. van de Belgische 
frank ten overstaan van de VS-
dollar en dit sedert 1971. 
Hoe dan ook, de uitvoer van ons 
land was in de voorbije jaren te 
weinig toegespitst op zogenaam
de gesofistikeerde produkten. En 
dat heeft onbetwistbaar in ons 
nadeel gespeeld. We hoeven de
ze exportperikelen nu niet schro
melijk te overdrijven. Wél is het 
hoog tijd dat wij de mogelijkhe
den voor handelsrelaties met de 
VS zoeken waar ze te vinden zijn, 
namelijk bij de gespecializeerde, 
gesofistikeerde produkten. Spe
cialisten weten dat ik daarmee 
pleit voor betere exploitatie van 
onze technologische kennis en 
kunde. Het is de zaak van onze 
ondernemingen om — met het 

oog op onderaanneming — hun 
technisch kunnen beter over on
ze grenzen kenbaar te maken.» 
Het is duidelijk dat een behoorlijk 
aantal landen zich gestadig maar 
zeker op de internationale mark
ten aanmelden als industrie
landen (cfr. Japan in het voorbije 
decennium) terwijl zogenaamde 
derde landen de konkurrentle ko
men aanscherpen. 

Skeptisch 

Hector De Bruyne wil niet alleen 
de moeilijkheden van onze buiten
landse handel in alle klaarheid 
aanstippen, maar hij duidt ook de 
weg aan langswaar onze export 
opnieuw op peil kan gebracht 
worden. 
Minister de Bruyne : « Uit de kon
takten met verantwoordelijken 
van de Belgisch-Amerikaanse Ka
mer van Koophandel kon ik opma
ken dat men ginds ten aanzien 
van investeringen vanuit ons land 
in de VS eerder skeptisch staat 
maar dat toch niet miskend wordt 
dat onze ekonomische mogelijk
heden verre van uitgeput zijn. 
Ons land wordt door de VS (nog) 
niet als te mijden beschouwd. 
Ook wat de VSA — en andere 
belangrijke exportmarkten — be
treft blijft elk optimisme verant
woord. Maar onze ondernemers 
zullen er zelf iets moeten aan 
doen, want voor niets krijgt men 
vandaag de dag ook niets meer 
Konkreet: in elke sektor moet 
spoedig de kwalitatief technologi
sche troef uitgespeeld worden.» 
Gezien de scherpe konkurrentle 
bestaat momenteel wél het ge
vaar dat de verschillende nationa
le ekonomieën zich met protektio-
nistische maatregelen tegen kon
kurrentle vanuit het buitenland 
gaan beschermen. 
Het is voor de toekomst van onze 
Vlaamse bedrijven en 

sektoren-in-nood van belang dat 
Hector de Bruyne vandaag waar
schuwt tegen die evolutie. Hij 
heeft alvast in de VS mogen ver
nemen dat deze voor ons land 
belangrijke markt geen protektio-
nistische maatregelen overweegt. 
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Vlaams-nationalisten die 
zowat een kwarteeuw in de 
strijd staan kunnen dezer 
dagen hun ogen niet 
geloven. Bladen die altijd al 
trouw de richtlijnen van de 
Tweekerkenstraat volgden 
publiceren dag na dag 
ingezonden stukken en 
vrije tribunes die uitpuilen 
van Vlaams-nationale 
strijdlust. 

Salonintellektuelen die het 
meewarig aan de kleine 
militant overlieten om de 
kastanjes uit het vuur te 
halen steken de vingers uit 
naarde politici die 
Vlaanderen zouden durven 
verraden. Brabantse 
dorpspolitiekers die 
jarenlang in het spoor van 
Van den Boeynants het 
federalisme bevochten en 
hun gemeenten tegen 
adembenemende snelheid 
verkavelden blazen nu 
hoog van de Vlaamse toren. 

Strijders van het eerste uur 
zien die golf van Vlaams 
bewustzijn met genoegen 
aangroeien. Om het op zijn 
bijbels te zeggen : er zal in 
het rijk der hemelen meer 
vreugde zijn om één 
zondaar die zich bekeert 
dan om honderd 
rechtvaardigen. Men zal het 
een oudgediende van de 
Vlaamse beweging 
ondertussen vergeven dat 
hij bepaalde herinneringen 
kwijt wil. 

1963-1964 

Na de marsen op Brussel en Hertogin-
nedal vond een radikalisering van de 
Vlaamse beweging plaats. De door
sneeflamingant begreep dat het met 
taalv\/etten alleen nooit wat zou wor
den. 
In de pluralistische Vlaamse Volksbe
weging groeide snel eensgezindheid 
over het te bereiken doel ; federalisme. 
Op het Kongres van 1963 werd het 
federalistisch betoog van Wilfried Mar
tens eensgezind en geestdriftig toege
juicht. 
De federalistische stellingen van de 
VVB riepen echter het ongenoegen 
op van de toenmalige CVP-leiders 
Lefèvre, De Saegher, Verroken. Was 
het onder hun inspiratie dat de Ant
werpse hoogleraar Raymond Derine 
een perscampagne begon voor een 
realistischer aanpak ? Een jaar later 
hield Derine op het VVB-kongres een 
pleidooi voor een pragmatisch federa
lisme. De CVP-ers loofden de redelijk
heid en de bezonnenheid van zijn stel
lingen. Maar in het flamingantisch 
kamp werd het VVB-kongres als een 
stap terug aangevoeld. 

1968 
Begin 1968 barstte in Leuven een 
bom. Een arrogante verklaring van de 
Franstalige hoogleraren lokte duizen
den studenten op straat; Leuven 

Vlaams was de grote eis van de 
Vlaamse professoren, officieel geleid 
door professor Raymond Derine, en 
Vlaamse studenten. Allen eisten de 
overheveling van de Franstalige afde
ling naar Wallonië. In heel Vlaanderen 
kwam het tot straatbetogingen. 
Na de val van de regering en nieuwe 
verkiezingen kwam inderdaad stilaan 
de verwijdering van de Franstaligen uit 
Leuven op gang. De Facuité de méde-
cine verhuisde met professoren, stu
denten, verplegend en medisch perso
neel naar Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Tegen deze versterking van de Frans
talige aanwezigheid in de Brusselse 
agglomeratie kwam er geen noemens
waardig protest. 

1970 

140 jaar na het ontstaan van België 
besprak het parlement de herziening 
van de grondwet. Die herziening 
schonk de Vlamingen een zeer onvol
maakte kulturele autonomie. Om de 
taalwetgeving in de faciliteitengemeen
ten te verbeteren was de Nederlandse 
kultuurraad niet bevoegd. Bovendien 
werd de demografische meerderheid 
van de Vlamingen definitief afgeremd : 
er kwam pariteit in de regering en de 
herziening van bepaalde wetten werd 
onderworpen aan grendelprocedures. 
Koncreet: pogingen de situatie van de 
Brusselse Vlamingen te verbeteren of 
de faciliteiten af te schaffen moesten 

voortaan met dubbele meerderheid 
worden goedgekeurd. 

GEEN GRENDEL 
op de 

demokratiel 

INMT l u n 
OUUtrCGfN VtRZET K H 
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VOLKSlJNIli: 
Met andere woorden: voortaan ston
den in de Kamer 120 Vlaamse volks
vertegenwoordigers machteloos te
gen de onwil van 46 Franstaligen. In de 
grondwet werd daarenboven nog de 
drieledige gewestvorming ingeschre
ven. Tenslotte kregen de Franstaligen 
ook nog de liberté du père de familie 
het recht om Vlaamse kinderen te ver
fransen. 
In het parlement stond de Volksunie 
alleen om deze voorstellen van Eys-
kens en Tindemans te bekampen. VU-
militanten die toen in Vlaanderen bij 
nacht en ontij Neen aan de grendels 
plakten vergeten nooit het nagenoeg 
volledig in gebreke blijven van de 
Vlaamse verenigingen. De aktie be
perkte zich tot moties, vooral over de 
liberté. De CVP zwamde over de nieu
we bewegingsstrategie! 
Het loont de moeite de jaargang 1970 
van een blad als De Nieuwe in te kij
ken. Geen wrekende hoofdartikelen 
toen en geen opgewonden vraagge
sprekken. Wel een hoofdartikel met de 
titel Is een grondwet belangrijk ?, een 
paar aanvallen op het Vlaams-nationa-
lisme van Leo Picard en een redaktio-
nele smerigheid aan het adres van de 
IJzerbedevaart. De grondwetsherzie
ning moest het stellen met enkele vrije 
tribunes, in hoofdzaak van voorstan
ders. Maar veel meer belang hechtte 
het weekblad in het jaar van de grond
wetsherziening aan... het orgasme in 
de literatuur, het fascisme van Stijn 
Streuvels, Woodstock, Lenin en de 
(zeer aktuele) progressieve frontvor
ming... 

1971 

Enkele weken voor de parlementsver
kiezingen van 1971 deed zich in het 
Davidsfonds een scherp incident voor. 
Het Nationaal Bestuur keurde eenpa
rig een merkwaardig manifest goed 
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waarin het vaststelde « dat de voorbije 
grondwetsherziening met geleid heeft 
tot een radikale reorganizatie van de 
staatsstruktuur en een werkelijk demo-
kratische herverdeling van de mach
ten Indien de staatshervorming op 
basis van de grondwetsherziening en 
van de wet op de ekonomische decen-
tralizatie in dezelfde verkeerde zin 
wordt voortgezet, betekent dit een 
bevriezing van scheefgetrokken so-
ciaal-ekonomische en politieke struktu-
ren in plaats van een ommekeer van 
de huidige situatie De grondwetsher
ziening heeft de zogenaamde kommu-
nautaire problemen geenszins opge
lost Voor het verkrijgen van deze 
slechte struktuurhervorming hebben 
WIJ een zware tol betaald » 
De voorzitter van het Davidsfonds, 
professor Raymond Derine, was het 
met eens met de eenparig goedgekeur
de tekst HIJ nam ontslag Een dag later 
had de CVP-pers het over een machts
greep in het Davidsfonds 
Op aandringen van de Raad van 
Beheer kwam de heer Denne op zijn 
besluit terug De sekretaris-generaal 
van het DF achtte het technisch onmo
gelijk om de tekst tijdig aan alle DF-
leden te sturen Besloten werd de 
tekst aan de afdelingsbesturen te be
zorgen Elk bestuur moest afzonderlijk 
beslissen hoe de tekst aan de leden 
zou worden bezorgd In de afdelingen 
waar CVP-notabelen het voor het zeg
gen hadden bereikte het Manifest de 
leden met De knsis in het Davidsfonds 
was begonnen 
Anderhalf jaar later gaf de sekretans-
generaal zijn funktie in de vereniging 
op Hem was een baan aangeboden in 
een Brusselse instelling waar een 
CVP-figuur het al te bont had ge
maakt In het Davidsfonds werd hij 
opgevolgd door een telg uit een onver
dacht kristen-demokratisch gezin 

1971-1977 

De kultuurraden kwamen op gang Vrij 
spoedig bleek dat de regenng en de 
traditionele partijen de kulturele auto
nomie minimalistisch interpreteerden 
Talnjke bevoegdheden die er volgens 
de tekst van de herziene grondwet in 
zaten (wetenschapsbeleid universitair 
onderwijs, landschapszorg, buiten
lands kultuurbeleid3 werden nationaal 
gehouden Erger nog ministers vertik
ten het dekreten van de Nederlandse 
Kultuurraad uit te voeren, bij voor
beeld het septemberdekreet Hoe 

vreemd het ook moge lijken, de Vlaam
se verenigingen, legden met de minste 
belangstelling aan de dag voor deze 
evidente woordbreuk tegenover 
Vlaanderen 
In de Kultuurraad vocht de VU-fraktie 
dapper voor het waarmaken van de 
kulturele autonomie de buitenparle
mentaire Vlaamse beweging liet ze in 
de kou 

1974 

BIJ de vorming van de' eerste regering-
Tindemans gaven de Vlaamse minis
ters toe aan de eisen van Perm De 
VU bleef m de oppositie En meteen 
kwam de drieledige gewestvorming 
van de grond Drie gewestraden wer
den opgencht In de regering waren er 
drie gewestelijke ministeriele komi-
tees, met Brussel als volwaardig ge
west In het Staatsblad verscheen 
besluit na besluit waaruit bleek dat de 
drieledigheid onomkeerbaar groeide 
De aandacht van de flaminganten 
werd handig afgeleid door de inciden
ten rond het gemeentehuis van 
Schaarbeek Wel kwam er wat meer 
beweging bij de Vlaamse vereni
gingen, die in 1974 zelfs een wandeling 
te Halle orgamzeerden Politici van de 
regenngspartijen wandelden mee, 
maar als het er op aankwam eisen van 
Halle in het parlement te realizeren 
stond de Volksunie alleen Straataktie 

>f'"*?A( i \ l 

werd aan kleine groepjes overgelaten 
De drukkingsgroepen overlegden en 
produceerden moties De gewestvor
ming ging voort 
Merkwaardig is ook dat studiewerk 
over Vlaamse problemen in de jongste 
tien jaar meer van de partijen dan van 
de onafhankelijke drukkingsgroepen 
kwam Zo orgamzeerde de Vlaamse 
minister voor de Staatshervorming in 
1975 te Antwerpen een merkwaardig 
kollokwium De studiedienst van de 
Volksunie publiceerde stevige dos
siers over Vlaamse achteruitstelling in 
wetenschapsbeleid, ekonomische ex
pansie, ontwikkelingssamenwerking 
De pers zweeg ze dood De cijfers 
werden nooit weerlegd 
Erger nog Het Davidsfonds startte 
met een serie Vlaamse beweging Die 
reeks bevatte boeken waarin het aan
deel van het Vlaams-nationalisme stel
selmatig werd afgebroken en gemini
maliseerd In De Vlaamse Opstanding 
II (19733 van Lamberty en Hoop en 
Wanhoop der Vlaamsgezinden (1973) 
van CVP'er Herman Todts werd de 
grondwetsherziening als een grote 
Vlaamse overwinning voorgesteld De 
boeken van Lode Wils getuigen van 
het vastberaden opzet de inspannin
gen en de strijd van het Vlaams-natio-
nalisme te minimaliseren In alle wer
ken die het DF de jongste jaren aan 
de Vlaamse beweging wijdde worden 
de kristen-demokratische flamingan
ten als de enige betrouwbare en ern
stig te nemen Vlaamse strijders voor
gesteld 
Het bleek dat de liberté du pére de 
familie met zo erge gevolgen voor het 

Vlaams onderwijs in de hoofdstad had 
als de Vlamingen aanvankelijk hadden 
gevreesd Maar vanaf einde 1975 
beginnen Brusselse verenigingen zich 
zorgen te maken over de bestendiging 
van de bijzondere normen voor hun 
Vlaamse scholen Toen het parlement 
op 8 maart 1977 werd ontbonden, had
den ZIJ daarover met de minste zeker
heid 
Op IJzerbedevaart en Zangfeest ver
schenen steeds opnieuw spandoeken 
met de tekst Federalisme nu' 

Zomer 1977 

Het Gemeenschapspakt wekt beroe
ring. Alle aandacht is toegespitst op 
de toegevingen inzake de taalwetge
ving in enkele Brabantse gemeenten. 
Nochtans moet het pakt leiden tot 
een bijna revolutionaire hervorming 
van de Belgische staat. De weg naar 
een tweeledige staatsstruktuur zit er 
onloochenbaar in. De tot vlak voor
dien schijnbaar onomkeerbare driele
dige struktuur wordt doorbroken. 
Professor Derine ziet het weer niet 
zitten Het anti-Egmontkomitee vindt 
dat het niet ver genoeg gaat. En ande
re bestri jders van het pakt vinden 
opeens dat Vlaanderen nu niet zo 
haastig moet zijn. Op federalisme wil
len zij liever nog wat wachten. Waar
om lieten zij ons dan opstappen 
onder de leuze Federalisme nu ? 
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Senator Maurits Coppieters: 

«Wij breken het unitaire België af» 
De Vo l ksun ie is in de rege
r ing ges tap t o m de o n v o l k s e 
uni ta i re s taat af te b reken en 
ze l fbes tuur v o o r de V laamse 
en de Waa l se gemeenschap 
te scheppen . Het Egmont -
pak t is de ove r l i j densak te 
van het onza l ige « B e l g i q u e 
de p a p a » . De V laams-na t io 
na l is ten in de reger ing en in 
de meerde rhe id w e r k e n het 
p r o g r a m m a van de Fron te rs 
en de latere genera t ies nat io 
na l i s t i sche s t r i j de rs van 
V laanderen af. 

Belgica delenda 
Hoe hebben ze hem met gehaat, 
die Belgische staat In de bloedak-
kers van de IJzervlakte, waar de 
Vlaamse jongens onder het bevel 
van Vlaamshatende officieren de 
dood werden ingestuurd, is de 
droom van zelfbestuur van Vlaan
deren gegroeid Van de andere 
kant van de vuurlijn realizeerden 
de Aktivisten de bestuurlijke 
scheiding 
Belgicistisch triomfalisme en re
pressie hebben in de jaren na de 
eerste wereldoorlog de Fronters-
droom met klem gekregen Fron
ters betoogden week na week 
onder de leuze «Weg met de 
voogden zelfbestuur Het radi-
kaal-nationalistische blad Vlaande
ren blokletterde in elk nummer 
Belgica Delenda De Belgische 
Staat moet vernietigd worden 

Vlaams minimalisme 
Tegenover het opbruisende 
Vlaams-nationalisme stelde het 
Belgische staatsnationalisme on
ophoudelijk zijn minimalistische 
oplossingen Het was met nodig 
aan de struktuur van deze staat 
te tornen Met enkele taalwetten 
zou het wel voor mekaar komen 
Als de straatnaamborden en de 
formulieren maar vernederlandst 
werden zouden de Vlamingen 
spoedig hun doel bereiken In de 
Belgische staat zouden zij dan 
door hun demografische meerder
heid binnen afzienbare tijd de 
machtigste bevolkingsgroep zijn 
'La Flandre majontaire•> 
Nog in haar veel geroemd Kerst
programma (1945) wees de CVP 
het federalisme als oplossing van 
het Belgisch nationaliteitenpro-
bleem af Ondertussen hebben 
de feiten uitgewezen dat de natio
nalisten gelijk hadden De taalwet
ten hebben het samenleven van 
de dne gemeenschappen in dit 
land met opgelost Zij lokten in
tegendeel steeds meer spannin
gen uit 

Unitair, neen ; federaal, 
j a ! 

Ook de naoorlogse nationalisten 
hebben van in den beginne ge
steld dat het heil van Vlaanderen 
alleen in een ruime mate van zelf
bestuur lag In 1952 vertaalde het 
ontwerp Couvreur-Schreurs de 
autonomiegedachte in een poli
tiek haalbare struktuur federalis
me i 
In de marsen op Brussel was het 
federalisme geen officiële beto-
gingseis Maar in de straten van 
de hoofdstad weerklonk een tien-
duizendvoudig entoesiast unitair, 
neen, federaal, ja' 
Ondertussen stonden de nationa
listen eenzaam in het parlement 
Een kleine dynamische oppositie 
tegenover de almacht van het Bel
gisch unitarisme, dat het cement 
van drie grote partijen vormde 

Een historische 
oppositierol 

Als de geschiedschrijvers straks 
de geschiedenis van het naoor
logse parlementair werk schrij
ven zullen ZIJ ongetwijfeld het 
merkwaardig aandeel van de 
Volksunie in het licht stellen 
Nooit heeft een fraktie in het par
lement meer werk verzet dan de 
VU-groep in Kamer en Senaat 
Alle Belgische ministers hebben 
hun handen vol gehad aan de tus
senkomsten, interpellaties en vra
gen van parlementaire kleppers 
als Wim Jorissen, Maurits Van 
Haegendoren, Rob Vandezande, 
Nelly Maes, Frans Baert, Bob 
Maes, Emiel en Luk Vansteenkis-
te, Jef Valkeniers, Guido Van In 
en al die anderen die in Kamer, 
Senaat en Kultuurraad bergen 
werk verzet hebben Zonder de 
VU-fraktie zou een instelling als 
de Kultuurraad nauwelijks van de 
grond zijn gekomen i 
De politieke evolutie heeft uitge
wezen welke invloed van een 
overtuigde en met talent gevoer
de oppositie kan uitgaan Onloo
chenbaar heeft de dynamische 
aanwezigheid van de Volksunie 
in het Belgisch parlement sterk bij
gedragen tot de aftakeling van de 
onvolkse Belgische eenheids
staat en de ontluistering van heel
wat pseudo-patriottische taboes 
Er IS geen enkele aanwijzing om 
te veronderstellen dat de Volks
unie zich in die oppositierol met 
meer thuisvoelde of tekenen van 
vermoeidheid gaf Van in die rol 
heeft ZIJ een flink stuk van haar 
programma waargemaakt 

Veranderde opvattingen 
Vanaf de jaren zestig begon het 
Belgische unitaire bolwerk noch

tans te begeven Na de grote sta
king van 1960-1961 zagen ook 
steeds meer Walen in federalis
me de oplossing van de Belgi
sche problematiek De grote par
tijen pasten hun programma's en 
strukturen steeds meer aan de 
Belgische dualiteit aan 
Het federalisme waarvan de 
franstaligen droomden was noch
tans met helemaal dat wat de 
Vlaams-nationalisten altijd voorge
steld hadden In het andere kamp 
droomde men van een dneledige 
federale staat waarin Brussel ge
vaarlijk op de wip zou zitten i 

Het pseudo-federalisme 
van Eyskens 
Begin 1970 verklaarde eerste-mi-
nister Eyskens dat het unitaire 
België dood was Het was blijk
baar alleen maar schijndood De 
grondwetsherziening verenigde 
al de nadelen van unitansme en 
federalisme De drieledige ge
westvorming werd een feit De 
kutturele autonomie was een fop
speen Vlaanderen kreeg alleen 
een kultuurraad met weinig be
voegdheid In de jaren daarna 
werden zelfs die gennge be
voegdheden met waargemaakt 
Na de jongste verkiezingen was 
het voor alle verantwoordelijke 
politici duidelijk dat eindelijk werk 
moest gemaakt van een werkelij
ke en diepgaande hervorming 
van deze staat De traditionele 
partijen hebben terzake een lan
ge weg afgelegd In hun rangen 
staan velen die de gedachten van 
de Vlaams-nationalisten delen 
Het zou onvergeeflijk zijn als de 
Volksunie de mogelijkheid met 
zou aangrijpen om samen met 
hen een groot deel van haar pro
gramma uit te voeren 

Het IS onloochenbaar dat het 
Egmontpakt de weg opent naar 
een tweeledige staatsstruktuur 
Vlaanderen knjgt een eigen wet
gevende en uitvoerende macht 
die bevoegd zal zijn voor al de 
problemen die zo lang zijn ont
voogding belemmerd hebben kul-
turele aangelegenheden, grondbe
leid, tewerkstelling, streekekono-
mie, welzijnsvraagstukken, milieu
problematiek Ook de federalize-
ring van het onderwijsbeleid 
wordt door het Gemeenschaps-
pakt met principieel uitgesloten 
Het pakt voorziet ontegenspreke
lijk in een tweeledige struktuur 
Het drieledig federalisme is defini
tief afgewend Op geen enkele 
plaats zit Brussel als derde part
ner op de wip Integendeel de 
regering van de centrale staat, de 
senaat der gemeenschappen en 
het Brusselse gewest stoelen op 
een tweeledige struktuur In het 
Brusselse gewest wordt de demo
grafische meerderheid van de 
Franstaligen aan stevige banden 
gelegd, die een autonome ont
plooiing van de Vlaamse gemeen
schap in de hoofdstad waarDor-
gen 

De leden van de Vlaamse Ge
westraad en de Vlaamse leden 
van de Brusselse Gewestraad 
vormen samen het Vlaamse parle
ment Een parlement dat met 
eigen middelen en eigen uitvoe
rende macht, zonder voogdij, de 
Vlaamse staat zal scheppen 

Een zware opdracht 
Voor de Volksunie is dit een moei
lijke opdracht De nationalistische 
bewindslieden moeten dit pakt 
waarmaken De weg die zij geko
zen hebben ligt vol wolfijzers en 
schietgeweren Het zal er op aan

komen, bij het uitwerken van de 
ontwerpteksten, de tweeledig
heid in de strukturen in de ruimst 
mogelijke zin te realizeren en af 
te dwingen 
De keuze van de Volksunie is 
geen breuk met haar verleden 
Deelnemen aan het beleid bete
kent voor ons de voortzetting van 
een logische nationalistische ge
dragslijn W I J nemen deel aan het 
regeerwerk om de oude onvolkse 
staat af te breken In onze inge
wikkelde samenleving is dit een 
opdracht waarbij veel intelligentie 
en verbeelding nodig is, én werk
kracht, én trouw 

Macht en trouw 
André Demedts heeft eertijds de 
tragiek van de Vlaamse Bewe
ging kernachtig omschreven 
« Getrouwen zonder macht, mach
tigen zonder trouw» Het is een 
omschrijving die vaak is uitgeko
men Door hun toetreding tot de 
regering zijn de nationalisten 
ogenschijnlijk tot het establish
ment gaan behoren Zij delen 
thans gedeeltelijk m de macht 
Een macht die zij moeten aanwen
den om de oude droom van het 
Vlaams-nationalisme waar te ma
ken 
Ik ben ervan overtuigd dat ook in 
die strijdpositie hun trouw zal blij
ken Hun hele verleden staat er 
borg voor In de buitenparlemen
taire Vlaamse Beweging en na
dien in de gestage opgang van de 
nationalistische partij hebben zij 
een leven lang gestreden voor de 
ontvoogding van ons volk 

Ook op hoge Belgische stoelen 
voelen zij zich de erfgenamen 
van Daens, Dosfel, Borms en de 
IJzerjongens. Met hen wordt het 
in dit land inderdaad anders. 

Minister Riic Vandekercichove 

«Met wetenschapsbeleid 
nieuw dynamisme bereiken» 
V o o r het eers t zi t een V laams-na t i ona l i s t in de s toe l van de 
min is te r v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d . M e n kan van vandaag op 
morgen geen i nnova t i es ve rwach ten . M a a r het depa r temen t 
v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d is wé l een eno rm goede u i t k i j kpos t 
op de maa tschappe l i j ke b e w e g i n g e n in d i t land. Van h ieru i t 
kunnen , op bas is van w e t e n s c h a p p e l i j k e a rgumen ten , de m i d 
de len aangedu id w o r d e n o m de maa tschappe l i j ke evo lu t i e in 
V laanderen én in W a l l o n i ë in de goede zin om te bu igen . In 
deze t i j d van u i t z i ch t loze s o c i a a l - e k o n o m i s c h e k r i s i s is d i t 
n iet zonde r be lang ; t emeer omda t m in is te r V a n d e k e r c k h o v e 
een nat ionaa l depa r temen t heeft . 

Vandekerckhove opties die hij neemt, uitvoeng zal Minister Rik 
«Voor het eerst beschikken we 
nu — ook wat het wetenschaps
beleid betreft — over heel wat 
informatie waar wij vroeger 
geenszins een toegang toe kre
gen 

De Vlaams-nationalisten kunnen 
zich nu vertrouwd maken met het 
regeringswerk Dat is van groot 
belang voor een politieke partij 
die in alle opzichten volwassen 
wil worden 

Regeringsdeelname betekent 
ook dat WIJ nu de mogelijkheid krij
gen de grote lijnen van het VU-
programma om te zetten in kon-
krete beleidsmaatregelen 
— Wetenschapsbeleid is een de
partement dat met zo meteen in 
de kijker staat We nemen aan 
dat de nieuwe minister de beleids-

kenbaar maken "^ 
Rik Vandekerckhove «U be-
gnjpt dat een inloopperiode onver
mijdelijk nodig IS Onder meer de 
omschrijving van de ministeriele 
bevoegdheden is met zo gemak
kelijk Vooral wetenschapsbeleid 
heeft veel wisselwerking met an
dere ministeries Uiteraard kan ik 
nu reeds verklappen dat ik aan
dacht zal hebben voor de kommu-
nautaire verhoudingen bij het we
tenschappelijk onderzoek De pro
blemen van de onderzoekscentra 
moeten echter eerst geinventan-
zeerd worden alvorens nieuwe 
opties kunnen genomen wor
den» 

— U kan toch nu reeds enkele 
prioriteiten aanstippen die uw be

leid zullen kenmerken ^ 
Rik Vandekerckhove «U weet 
— dat kwam reeds in het nieuws 
— dat ik er sterk op aandring om 
de Vlaamse inter-universitaire 
raad (de VLIR) uit te bouwen Op 
deze wijze moet de samenwer
king tussen onze universiteiten 
verbeterd worden, dat kan 
slechts elke instelling voor hoger 
onderwijs, en de universitaire on
derzoekscentra ten goede ko
men 

Ten tweede neem ik het pro
bleem van de navorsers ter harte 
Ook hier is er veel werkloosheid 
er moet getracht worden dat te 
verhelpen Ik wil trachten er voor
al voor te zorgen dat er geen scle
rose in het wetenschappelijk mi
lieu optreedt dat er jong bloed 
komt 

Er moet uitgekeken worden naar 
andere tewerkstellingsmogelijkhe-
den — in andere sektoren — 
voor onze vorsers Dan is 
er ook de relatie wetenschappe
lijk onderzoek-industrie die nog 
kan verbeterd worden Dit laatste 
IS van groter belang dan wij tot 
nog toe gedacht hebben 
Immers, de innovatie van het we

tenschappelijk onderzoek moet 
zodanig aangewend worden dat 
de technologie van de industne 
erdoor kan aangepast en verbe
terd worden Op die manier kan 
het wetenschappelijk onderzoek 
op termijn een verbetenng 
van de werkgelegenheid in de 
hand werken » 
— U beheert een nationaal de
partement maar we verwachten 
wel dat u de Vlaamse centra 
meer kansen voor wetenschappe
lijk onderzoek zal geven 
Rik Vandekerckhove «Ik zei het 
reeds, allereerst rnoet ik beschik
ken over een uitgebreide inventa
ris Maar het is duidelijk dat ik een 
verantwoorde verdeling van de 
kredieten zal nastreven Dat is 
een van mijn belangrijkste op
drachten Bovendien is het geens
zins uitgesloten dat men in Vlaan
deren andere opties zou nemen 
dan in de Waalse centra Als dat 
verantwoord is, mag dat met be
let worden Ik zoek met mijn kabi
net ook naar de domeinen waar
op het de moeite waard is om 
een nieuw Vlaams dynamisme 
aan de dag te leggen, net zoals 
voor het franstalig landsgedeel
te» 
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Rond Egmontpakt 

dreigt een diepe Icloof.... 

Rond het Egmontakkoord over 
de staatshervorming dreigt een 
diepe kloof te ontstaan in de 
Vlaamse Beweging, tussen de po
litieke verantwoordelijken ener
zijds en een aantal strijd- en kul-
tuurverenigingen anderzijds 

•* 

Ondergetekenden zijn bestuurs
lid of lid zowel van de Volksunie 
als van een of meer der strijd- en 
kultuurverenigingen die zich ver
enigd hebben in het zogenaamd 
Egmontkomitee We stellen ener
zijds het volste vertrouwen in de 
mede door onszelf demokratisch 
verkozen leiding van onze partij, 
we onderschrijven de door de 
Volksunie gevoerde politiek, ter
wijl we anderzijds trouw blijven 
aan de hoge idealen die steeds 
de grondslag vormden van de 
belangrijke Vlaamse Vereni
gingen 

Vanuit deze dubbele bekommer
nis richten we ons tot onze mede
leden in de Vlaamse strijd- en kul
tuurverenigingen We erkennen 
het nut en de noodzaak van de 
drukkingsgroepen met hun speci
fieke taak, we vragen echter ook 
erkenning voor de specifieke 
taak en opdracht van een politie
ke partij We achten het een 
slechte evolutie, wanneer beide 
vormen van aktie mekaars speci
fieke terrein betreden tiet is onze 
diepste overtuiging dat de aktie 
tegen het Egmontpakt die een 
aantal gerechtvaardigde as-
pekten vertoont, in haar huidige 
vorm aan het doel voorbijschiet 
en slechts kan leiden tot een heil
loze verzwakking van de Vlaam
se posities 

Ook WIJ zijn met blind voor een 
aantal nadelige aspekten in het 
Egmontpakt Ook wij vinden het 
stuitend, dat de franstalige arro
gantie beloond wordt met uitzon
deringsregels en voorrechten 
We zijn echter van mening dat 
deze aspekten niet opwegen te
gen de mogelijkheid die in het 
Egmontpakt schuilt om een diep
gaande en verstrekkende staats
hervorming in federalistische zin 
door te voeren We zijn er van 
overtuigd dat de nieuwe struktu-
ren — die konkreet neerkomen 
op de vestiging en de uitbouw 
van een Vlaamse staat — aan de 
Vlamingen ook en vooral in en 
rond Brussel de mogelijkheid en 
de macht zullen geven om de 
nadelige aspekten van het Eg
montpakt op te vangen 

WIJ willen onszelf met ontveinzen 
dat WIJ verder hadden willen gaan 
in de richting van de Vlaamse zelf
standigheid dan dat, wat het Eg
montpakt thans binnen het bereik 
brengt We geven ons echter 
rekenschap van het politiek ka
der waarbinnen de huidige hervor
ming — en trouwens iedere ande
re denkbare hervorming — van 
de Belgische staat tot stand moet 
komen Het is onloochenbaar dat 
de Vlaamse Beweging sinds 1968 
aan slagkracht heeft ingeboet De 
slechte grondwetsherziening van 

1971 bracht ons weliswaar een 
zeer onvolmaakte en gebrekkige 
kulturele autonomie Door de 
grendelprocedures in de grond
wet echter werd de Vlaamse 
demokratische meerderheid ver
kwanseld, meteen werd de be
langrijkste troef bij onderhande
lingen voorgoed uit Vlaamse 
hand gegeven. Daarenboven 
werd in de grondwet de drieledi
ge gewestvorming ingeschreven 

• 

Met enige bitterheid herinneren 
we ons, als Volksunie-leden, hoe 
we destijds een eenzame strijd 
gevoerd hebben tegen deze gren
delgrondwet, zonder noemens
waardige hulp en steun vanuit de 
niet-politieke Vlaamse Beweging. 

* 

We beschouwen het dan ook als 
een grote verdienste dat mede 
door de Volksunie deze slechte 
ontwikkeling kon doorkruist wor
den door een akkoord dat, on
danks de nadelige aspekten, een 
eerbaar en een aanvaardbaar en 
een voor Vlaanderen voordelig 
akkoord is We beschouwen het 
als een verdienste dat de schijn
baar onafwendbare evolutie naar 
een drieledige gewestvorming 
thans kan omgebogen worden 
naar een duidelijk tweeledige fe
deralistische hervorming We be
schouwen het als een verdienste 
dat dit resultaat tot stand kon 
komen ondanks de handicap van 
de verkwanselde Vlaamse meer
derheid. 

Deze onze overtuiging hoeft met 
door iedereen gedeeld te wor
den Ook WIJ beschouwen de hui
dige toestand met als het eind
punt van de Vlaamse Beweging 
Wel menen we dat er een belang
rijke stap naar dit eindpunt wordt 
gezet wanneer het in de huidige 
omstandigheden haalbare kan 
verwezenlijkt worden. 

In deze overtuiging worden wij 
gesterkt wanneer wij vaststellen, 

. hoe precies in de meest umtaristi-
sche kringen aan openlijke en ver
borgen sabotage van het Egmont
pakt wordt gedaan Zij die het 
behoud van de Belgische een
heidsstaat wensen, hebben de 
hoop met opgegeven om na een 
eventuele mislukking van het Eg

montpakt opnieuw een regering 
van het traditionele type in het 
zadel te helpen, die de hervor
ming van de Belgische staat zou 
afstellen of inkapselen in een defi
nitieve drieledige gewestvorming, 
met behoud van de unitaire 
macht Het behoort tot de gege
vens van de huidige politieke situ
atie, dat deze kringen speculeren 

op de Vlaamse verdeeldheid en 
op de teloorgang van de Vlaams-
nationale politieke macht We be
treuren dat de op zichzelf begrij
pelijke Vlaamse reakties tegen 
het Egmontpakt aanleiding geven 
tot vormen van persoonlijke aan
tijgingen en verdachtmakingen, 
die ons met anders kunnen voor
komen als hetze 

Bewust van onze verantwoorder 
lijkheid doen wij een dringend 
beroep op onze medeleden in de 
Vlaamse strijd- en kultuurvereni
gingen om er mede over te wa
ken dat geen onherstelbare scha
de wordt toegebracht aan de, 
over alle meningsverschillen 
heen, zo noodzakelijke Vlaamse 
kracht en eendracht 

Frans Adang, St-Pieters-Leeuw VU-
partijraadslid, VI Aktiekomitee Brus-
sel-Brabant, ANV, Gewest Overleg-
centrum VI Brabant, voorzitter Ge
westbond DF-Zennevallei-Druiven-
streek, lid Raad van Beheer Opbouw
werk Pajottenland vzw - Jan Andries, 
Gent voorzitter VU-afd St-Amands-
berg, DF, VVB, VTB, VOS deelge-
noot-ANZ - Lieven Bauwens, Brake! 
VU-volksvertegenwoordiger, DF, 
VTB-VAB - Michel Capoen, Zillebe-
ke VU-senator, DF - Luk Caudron, 
Neigem-Ninove voorzitter VU-afd 
Denderwindeke, DF, VTB - Hugo Co-
veliers, Antwerpen Arr bestuurslid 
VU, W A , VAB - Urbain Daumerie, 
Ninove-Meerbeke VU-provinc.e-
raadslid, bestuurslid DF-Ninove - Cy-
rlel De Boeck, Herent bestuurslid 
VU-afd, bestuurslid DF-Herent - Car
los De Brouwer, Erpe-Mere voorzit
ter VU-afd, DF, VVB, VTB-VAB, VVO 
- Gisleen De Deken-Keppens, He
rent VU-lid, bestuurslid DF-Herent 
Armand Dekeyser, Ronse arr be
stuurslid VU, DF, VAB - Marcel De 
Meij, Oostakker lid-VU voorzitter 
VKT-Oostakker, bestuurslid VAB-
Oostakker - Jan De Moor, Gentbrug
ge lid VU. VVB, VAB, DF, IJzerbede-
vaartkomitee, VOS, oud prov voorzit
ter ANZ - Albert De Mulder, Deinze 
VU-lid, VVB, voorzitter VOS Deinze, 
bestuurslid VTB Deinze - Willy De Pil-
lecijn, Oostakker-Gent lid VU, DF, 
ANZ, W A , VI Geneesherenverbond, 
vertegenwoordiger VAB-Oostakker -
Prof. Jan De Ploey, Leuven bestuurs
lid VU-afd Leuven. DF, Vereniging VI 
Professoren Leuven - Joris Depré, 
Tervuren voorzitter VU-arrondisse-
ment Leuven, DF, VVB, VAB, VVO -
Andre De Rijcke, Ertvelde Kantonna
le afgevaardigde VU, VVB, DF - Ger
main De Rouck, Ronse voorzitter 
VU-arrondissement Oudenaarde, DF, 
Vermeylenfonds, VTB, VAB, VVB -
José De Schaepmeester, Kortrijk 
voorzitter VU-afd Kortrijk, DF, VTB-

VAB. ANZ, W A , voorzitter VOS 
gewest Kortrijk - Jozef De Troyer, 
Molenstede lid VU-arrondissements-
raad Leuven, VVB, VAB, W A , DF, 
ANV, Hoo'abestuurslid VVO - Lieve 
Devijver (echtg Kuijpers) Herent lid 
VU, bestuurslid DF-Herent - G. De Wil
de, Assenede voorzitter VU-afd As
senede, DF, VTB, VAB - Hugo De 
Wulf, Oostakker ondervoorzitter 
VU-afd Oostakker. VTB-VAB, W L -
André Everaert, Mere sekretans 
VU-afd Erpe-Mere, DF. VVB. VAB, 
VVO - Jan Galle, Lede bestuurslid 
VU-afd Lede, lid Algemene Raad 
VVB - Walter Georges, Waarschoot 
bestuurslid VU-afd Waarschoot, se
kretans Gewestelijk IJzerbedevaart-
komitee-Evergem, bestuurslid VTB-
VAB-Evergem - Jaak Huybrechts. 
Evergem Arrondissementeel afge
vaardigde VU. VAB. VOS. voorzitter 
DF-afdeling Evergel-Belsele. be
stuurslid gewestelijk IJzerbedevaart-
komitee - Jan Lambrechts. Rumst 
VU-bestuurshd. VAB, DF - Robert Leu-
ridan, leper Lid VU, DF. VAB. voorzit
ter VOS-leper - Bob Loete, Antwer
pen arrondissementeel bestuurslid 
VU. DF. VAB - Alfons Mathot, Schil
de bestuurslid VU-afd Schilde, voor
zitter DF-afd Antwerpen - F. Mortier, 
Deinze VU-lid. IJzerbedevaartkomi-
tee, VTB-VAB - Daniël Notteboom, 
Evergem bestuurslid VU arr Gent-
Eeklo, IJzerbedevaartkomitee. VTB. 
VAB. ANZ - Polly Raskin, Aarschot 
VUJO-voorzitter arr-Leuven. VAB -
Jan Ritzen, Sint-Amandsberg voorzit
ter VU-arr Gent-Eekio, DF. VVB. 
VTB-VAB, VOS. KVIV - Freddy Se-
ghers, Brakel lid VU-arr bestuur Ou
denaarde. VVB. VTB-VAB. W A - Rik 
Smekens, Dendermonde voorzitter 
VU-arr Dendermonde, VTB-VAB -
Rik Sohier, Poperinge voorzitter VU-
arr leper, VAB, VVO, VOS. VVB. DF 
- Hem Steyaert, Erembodegem be
stuur VU-afd Erembodegem. DF. 
VAB - Jos Truyen, As arr voorzitter 
VU Hasselt - St-Truiden. DF. VVB. 

Vlaamse eendracht 

mag niet 

gebroken worden 

IJzerbedevaartkomitee. VTB-VAB. 
W A - Irma Van Oudenhove, Erembo
degem voorzitter VU-afd, DF, VAB -
Willy Van De Craen, Wachtebeke 
voorzitter VU-afd Wachtebeke, DF, 
VTB-VAB-vertegenwoordiger Wach
tebeke - Jaak Vandemeulebroucke, 
Oostende lid partijraad, DF, VVB, 
IJzerbedevaartkomitee, VAB-VTB, 
ANZ, W A , Het Pennoen - André Van 
Den Berghe, Oostakker sekretans 
VU-afd Oostakker, VAB-VTB. DF -
Marcel Van Den Brulle, Erpe-Mere 
VU-bestuurslid Mere, DF, VAB -
Frans Van Den Heede, Oudenaarde 
VU-Gemeenteraadslid, Willemsfonds, 
VVB - Godfried Van De Perre, Herze-
le lid VU-afd Herzele, DF VVB, VVO 
- Willy Van Der Eist, Erpe bestuurs-
'iid en afgevaardigde VU arr bestuur 
Aalst VTB - Rob Van Der Gucht, Oor-
degem VU-afd voorzitter, DF - An
dré Van Eeckhaut, Oostakker VU-lid, 
lid werkgroep VAB Oostakker - Dirk 
Van Gelder, Berchem arr voorzitter 
VUJO Antwerpen, hoofdbestuurslid 
VVB - Frans Van Moorter, Erpe pen
ningmeester VU-afd Erpe-Mere, DF, 
VVB, VAB, VVO - Franz Van Nieu-
wenhove, Brakel VU-partijraadslid, 
VTB, VAB, WO-Penningmeester -
Oswald Van Ooteghem, Gentbrug
ge VU-senator, DF, VVB, VTB-VAB, 
lid gouwbestuur VOS Oost-Vlaande-
ren - Hugo Verhaeghe, Merendree 
lid VU, voorzitter DF afd Merendree 
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«Blauwe leeuwen, 
lauwe leeuwen» 

De blauwe leeuwen zijn altijd lau
we leeuwen geweest In de ket
ting van de Vlaannse macht was 
de liberale schakel altijd de zwak
ste De geschiedenis van de jong
ste tien-vijftien jaar is er om het te 
bewijzen Waarom zou het nu 
anders zijn "^ Indien er vandaag in 
het Egmontpakt bepalingen zitten 
die ook WIJ er liever met in zouden 
zien, dan dragen de Vlaamse libe
ralen daarvoor de historische 
schuld. 

Blauw geheugen 
opfrissen 

Partijvoorzitter Willy De Clercq 
noemt het Brusselse luik en het 
luik randgemeenten van het Eg
montpakt onaanvaardbaar"? Mo
gen we zijn geheugen even opfris
sen "̂  
In 1963 hebben de liberalen, en 
onder hen ook de zgn Vlaamsge
zinden van het Liberaal Vlaams 
Verbond, positief meegewerkt 
(zo noemden ze het zelf) aan de 
invoering van faciliteiten in de 
randgemeenten De CVP-ers be
weerden nog dat ze het deden 
met de dood in het hart De PVV-
ers echter hadden zich akkoord 
verklaard met faciliteiten met al
leen in de zes randgemeenten, 
maar daarenboven te Vilvoorde, 
Strombeek-Bever, Machelen, Die-
gem, St-Stevens-Woluwe, Overij-
se, Hoeilaart, Vlezenbeek, Itter-
beek, Groot-Bijgaarden, Zellik, Dil-
beek en St-Pieters-Leeuw 
Drie jaar later slikten de Vlaamse 
liberalen het zgn taalkompromis 
van Luik, dat op het partijkongres 
in die stad werd goedgekeurd 
Dit taalkompromis bevatte o m 
volgende punten de Voerstreek 
terug naar Luik, opnieuw transmu-
tatieklassen in het onderwijs, de 
Brusselse agglomeratie uitge
breid, vanaf 1971 zouden de zes 
randgemeenten hun aanhechting 
bij de Brusselse agglomeratie mo
gen vragen, in 13 gemeenten — 
waaronder Vilvoorde — facilitei

ten Zelfs het Willemsfonds — 
dat vandaag de grote trom roert 
in het anti-Egmontkomitee en dat 
de voorzitter voor het Overlegko-
mitee levert — slikte dit, zij het 
dan met het dooddoenertje dat 
«inmiddels alle maatregelen zou
den getroffen worden waardoor 
de Vlamingen te Brussel in staat 
worden gesteld, hun eigenheid te 
bewaren » 

De hitte van 
de Ijskast 

Begin 1966 kwam de PVV in de 
regering Van den Boeynants-De 
Clercq Alle Vlaamse eisen gin

gen voor twee jaar de frigo in, 
wat mede de hevigheid verklaart 
waarmee in 1968 de Vlaamse 
reaktie rond de kwestie Leuven 
losbarstte 

In oktober 1967 kongresseerde 
de PVV te Knokke Dit kongres 
was een ware triomf voor het uni
tarisme Vanaudenhove kreeg er 
als partijvoorzitter uitgebreide vol
machten om eigenhandig de kom-
munautaire problemen op te los
sen Een aantal Vlaamse liberalen 
in het LVV waren daar weliswaar 
met gelukkig mee, maar ze verzet
ten zich nauwelijks In het Volks
belang kon men nummer na num
mer de slaafse artikelen lezen 
boven de naam van journalisten, 
die vandaag te keer gaan tegen 
het Egmontpakt Zo op 3 februari 
1968 «De PVV van de kantons 
Asse-Vilvoorde-Wolvertem be
vestigen hun trouw aan de een
heid van het land en betuigen hun 
gehechtheid aan het kompromis 
van Luik" Op 2 maart 1968 het 
het LVV trots weten dat het 
«geen uitbreiding van de Brussel
se agglomeratie» zou aan
vaarden, «zolang de toestand in 
de 19 gemeenten zelf met gesa
neerd zal zijn » BIJ dezelfde gele
genheid kantte Volksbelang zich 
nog maar eens tegen het federa
lisme Het anti-federalisme zal ja
renlang — tot op heden — een 
vaste lijn zijn in de houding van 

de Vlaamse liberalen, zelfs van 
de zgn Vlaamsgezinden Ligt 
daar wellicht hun afkeer voor het 
Egmontpakt"? Zelfs iemand als 
prof Verhulst vandaag voorzitter 
van het Willemsfonds en van het 
Overlegkomitee en een der teno
ren in de anti-Egmontkampagne, 
heeft tot op vandaag nooit zijn 

anti-federalisme onder stoelen of 
banken gestoken. Op 't Willems 
fondskongres van 1967 roemde 
hij «de gematigdheid en de voor
zichtigheid van het Willemsfonds, 
welke hoofdzakelijk werd ingege
ven door een bezorgdheid om de 
nationale eendracht» 

« Blauwe leeuwen » 

Tegen het partijkongres van 
Knokke kwam dan toch enig 
Vlaams protest in de liberale ran
gen Op 12 mei 1968, zwaar 
onder de indruk van het massaal 
Vlaams verzet rond Leuven, kon

gresseerde het LVV op zijn beurt 
te Knokke Er werden krachtige 
verklaringen afgelegd, maar met
een zorgde men er voor dat de 
bruggen met de Brusselse en 
Waalse partijgenoten met wer
den opgeblazen De Brusselaars 
van de PLP namen echter zelfs 
dit zwakke protestje met en trap
ten twee dagen later de Vlaamse 
liberalen uit de Brusselse federa
tie Noodgedwongen moesten 
Vlaams-Brusselse PVV-ers zich 
zelf orgamzeren Een tijdje later 
noemden ze zich de blauwe leeu
wen Maar voor de geschiedenis 
moet onthouden worden, dat de
ze lauwe leeuwen nooit het lef 
hadden om zelf te breken met 
hun frankofone meesters Ze 
moesten er uitgezet worden, voor
aleer ze ontdekten dat ze anders 
waren 

Brusselse meesters 

Anders"? De Vlaamse PVV-ers, 
en ook de zgn Vlaamsgezinden 
onder hen, bleven anti-federalist, 
voorstanders van waarborgen 
aan de Waalse minderheid, slaaf
se volgelingen van de Brusselse 
meesters O m Piet Van Brabant, 
die zich vandaag in « Het Laatste 
Nieuws» opwerpt als de grote 
verdediger van de randgemeen
ten, bevestigde in «Volksbelang» 
herhaaldelijk dat «de Vlamingen 
geenszins voornemens zijn de be
staande faciliteiten in de randge
meenten af te schaffen » (17 juni 
1970), " de Vlamingen overwe
gen geenszins de afschaffing van 
de faciliteiten in die Vlaamse ge
meenten» (12 november 1970), 
«er wordt sedert enkele dagen 

weer druk gesproken over een 
nieuwe verkaveling rond Brussel, 
dit voorstel kan overwogen wor
den, op voorwaarde dat het een 
werkelijk kompromis behelst» (26 
november 1970) Als reeds het 
groene hout van de zgn Vlaams-
gezinde liberalen zo was, wat dan 
met het dorre"? Het antwoord op 
die vraag ligt uitgezaaid over de 
petite histoire van de PVV in 
Vlaams-Brabant Zo sprak de 
PVV-afdeling Dilbeek zich op 8 
december 1970 uit «voor de uit
breiding van de tweetaligheid in 
administratie en onderwijs tot alle 
gemeenten, waarin meer dan een 
taal wordt gesproken » 
Met dergelijke mentaliteit kan het 
geen verbazing wekken, dat de 
Vlaamse PVV in 1970-1971 con 
amore meewerkte aan de gren
delgrondwet Op het buitenge
woon PVV-kongres van 1970 
werden de drie ekonomische ge
westen geslikt, de uitbreiding van 
Brussel en de verwerping van de 
pariteit De Vlaamse liberalen pro
testeerden zwakjes, maar bleven 
meewerken aan de grondwets
herziening De invoenng van de 
liberte du père de familie was een 
eis van de Brusselse liberalen, de 
Vlaamse PVV-ers bogen deemoe
dig het hoofd 

Toen kwam 
Wil ly D e Clercq 

In 1971 had de arrogantie van de 
Waals-Brusselse PLP-ers de za
ken zo scherp gesteld, dat de 
oprichting van een Vlaamse PVV 
onvermijdelijk werd Willy De 
Clercq was er de eerste voorzit
ter van De handige Gentenaar, 
met zijn goede franskiljonse rug
dekking, had de tekenen des tijds 
begrepen en het de PVV in Vlaan
deren aan verbale Vlaamsgezind-
heid doen Maar in wezen veran
derde er mets de PVV bleef de 
zwakke schakel in de Vlaamse 
ketting Ze bewees dat opnieuw 
begin 1977, toen ze bij de val van 
de regering Tindemans-De 
Clercq weigerde om mee de par
lementaire voorzieningen te tref
fen die een wijziging van de 
grondwet mogelijk moesten ma
ken het kwam, o m dank zij de 
PVV, met tot een konstituante 

PW-hypoteek 

Uit dit overzicht van vijftien jaar 
PVV kunnen besluiten getrokken 
worden 

1 Wat betreft Brussel is de PVV 
in de allereerste plaats verant
woordelijk voor de invoering van 
de liberté du pere de familie Ze 
heett nooit het pakket dat de 
Vlaamse Brusselaars in ruil daar
van moesten knjgen, doen aanzui
veren De Volksunie doet dat 
thans w e l ' 

2 Wat betreft Vlaams-Brabant is 
de PVV, door haar ongelooflijke 
toegeeflijkheid in 1963 en sinds
dien, de hoofdverantwoordehjke 
voor de steeds opnieuw aange
scherpte Brusselse appetijt Zij 
heeft de hypoteek gelegd, die de 
Egmontonderhandelaars spijtig 
genoeg slechts gedeeltelijk kon
den lichten 

3 Door haar medewerking aan 
de grendelgrondwet is de PVV 
mede verantwoordelijk voor het 
verkwanselen van de Vlaamse 
meerderheid, wat de Vlamingen 
— en o m de Egmont-onderhan-
delaars — er toe noopte om voor 
iedere hervorming van de staat 
aan de gesprekstafel te gaan zit
ten met de Franstaligen 

4 Door haar weigering om mee 
te werken aan een konstituante 
bij de val van de regering Tinde-
mans-De Clercq is de PVV mede
verantwoordelijk voor het feit, dat 
de dneledige struktuur van het 
land onomkeerbaar zou gewor
den zijn indien de Egmont-onder-
handelaars het met hadden belet 
Vlaanderen kan zich gelukkig prij
zen dat met de PVV, maar de VU 
aan de Egmontonderhandehngen 
heeft deelgenomen En de VU 
heeft geen enkele reden om be
schaamd te zijn over het feit, dat 
ZIJ met de hele PVV-hypoteek 
heeft kunnen doen lichten Zon
der de histonsche zwakheid en 
lamlendigheid van de Vlaamse 
PVV zou het Egmontpakt er inder
daad wellicht beter hebben uit 
gezien Aan die verantwoordelijk
heid kan PVV-voorzitter Willy De-
elercq zich met onttrekken door 
enkele goedkope Vlaamsgezinde 
verklanngen op zijn partijkongres 

Beste lezer (es) 

De VU — en samen met 
haar de Vlaamse Beweging 
— staat voor een belangrij
ke periode 
Ons kader staat klaar om er 
duchtig tegenaan te gaan i 
Werklust is er genoeg Een 
produkt hiervan heb je nu in 
de hand 

Maar koken kost geld i 

En WIJ hebben de steun van 
iedereen — dus ook van jou 
— hard nodig ' 
Hoe kun je ons helpen"? 
Loop even binnen bij uw 
financiële instelling en plaats 
een maandelijkse BESTEN
DIGE OPDRACHT ten gun
ste van de Volksunie, Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brus
sel, rekeningnummer 000-
0147697-63 met de vermel
ding Bestendige steun 

Voor elk bedrag — hoe klem 
ook — zullen wij u oprecht 
erkentelijk zijn 

Mogen wij op uw steun reke
nen "? 
Hartelijk dank' 

Nationale 
VU-kaderdag 

Gent, zaterdag 22 oktober 1977 
Kongreszaal Floraliënpaleis 

PROGRAMMA 

* Wat doet de Volksunie in de regering ? 
* Volksunie waarheen ? 
* Volksunie noodzakelijker dan oo i t ! 

ALLE KADERLEDEN EN LEDEN 
ZIJNWELKOM 

In de voormiddag zullen de arrondisse-
mentsbesturen, de leden van de Partijraad 
en onze parlementsfrakties mekaar ontmoe
ten. 

Op het PW-kongres verleden zondag heeft de nleuwverko-
zen liberale parti jvoorzitter Willy De Clercq een scherpe 
uitval gedaan tegen het Egmontpakt, dat hij in het Brussel
se luik en in het luik randgemeenten onaanvaardbaar noem
de. De Vlaamse ijver van de PVV-voorzitter is méér dan ver
dacht. Wil ly De Clercq hoort thuis in de PVV-federatie 
Gent, die een bastion van franskiljons is. Hij heeft ove
rigens altijd gezorgd voor een goede rugdekking bij zijn 
frankofone Gentse vrienden. 
Niet alleen de Vlaamse ijver van Wil ly De Clercq doet lach
wekkend aan ; even verdacht is de verbale krachtpatserij 
waar liberale journalisten als Piet Van Brabant en Striele-
mans zich in hun bladen te buiten gaan. Wie zou echter 
enig geloof kunnen hechten aan de Vlaamse maagdelijk
heid van een partij, die in de beslissende jaren van de 
Vlaamse stri jd de naam Pest voor Vlaanderen toebedeeld 
kreeg ? 
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OOST-VLAANDEREN 

Maurits Coppieters 
bezoekt Vlaamse Ardennen 
OUDENAARDE — Op uitnodigfng van een groep vrienden uit het onderwijs 
het kultureel leven het vormingswerk en de toeristische sektor brach* Mau
rits Coppieters, voorzitter van de Kultuurraad voor de Nederlandse Kuituur-
gemeenschap, op zaterdag 24 september 1977 een werkbezoek aan de Vlaam
se Ardennen 

Dit informatief bezoek startte in de hoofdplaats van het arrondissement, 
Oudenaarde waar de voorzitter ontvangen werd in de schepenzaal Schepen 
Devos verwelkomde in naam van de burgemeester de gastheer en overhan
digde hem een schaal met het wapenschild van de stad Schepen voor Kui
tuur, Vossaert verwees eerst naar het wensenprogramma, dat het stadsbe
stuur een paar dagen geleden had overhandigd aan minister R De Backer 
naar aanleiding van haar bezoek aan de stad Oudenaarde, o a in verband met 
de behoud- en herstelpolitiek van het historische architektureel erfgoed Ver
volgens had de schepen het over de zware financiële inspanningen, die het 
onderhoud van het kultureel erfgoed voor de stad met zich brengen en over 
het probleem van het biblioteekwezen ter plaatse 
Maunts Coppieters wees er in zijn ant 
woord op dat voor het bewaren van 
dit kultureel patnmoniunn overheids
hulp zeker noodzakelijk is In onze tijd 
van werkloosheid zou de stadskern 
vernieuwing en de tewerkstelling sa 
men moeten gezien worden Daar
naast dient ook de schat aan mensen 
die nu verplicht zijn het arrondisse 
ment te verlaten te worden gevnj-
waard Wat het probleem van het 
biblioteekwezen betreft drukte hij er 
zijn spijt over uit dat het ontwerpde-
kreet te lang achterwege blijft als 
gevolg van ideologische spanningen 
De moeilijkheden daarrond die in het 
spanningsveld overheid-vrijheid te si 
tueren zijn kunnen enkel een vrucht 
baar kompromis vinden door werkver 
gadenngen te velde 
Een korte wandeling langsheen het 
Vleeshuis en de Abdij van Maagden-
dale waarbij een bijzondere aandacht 
werd besteed aan de 13e-eeuwse 
kapel besloot dit bezoek aan Ouden 
aarde 
Het gezelschap begaf zich vervol 
gens naar Maarkedal waar de galerij 
Ladeuze een tapijtweefster en het 
woonhuis van Valerius De Saedeleer 
bezocht werden De galerij Ladeuze 
IS een typisch voorbeeld van ombouw 
van een oude hoeve tot een stemmi
ge tentoonstellingszaal De tapijtweef-

Nukerke werd kennis gemaakt met 
het initiatief van de VASA (Vlaamse 
Ardennen Schildersatelier) die ieder 
jaar talrijke belangstellenden laat schil
deren in het prachtig landschap van 
de Vlaamse Ardennen en de werken 
tentoonstelt in deze gelagzaal van de 
Visvijvers gelegen in een enig natuur-
decorum 
In de namiddag ging een werkverga
dering door met ingewijden in de 
streekproblematiek en de kulturele 
mogelijkheden terzake Talrijke 
ideeën werden naar voor gebracht 
die misschien voor de verdere uit
bouw van het grootste belang kunnen 
zijn 
De voorzitter van de Nederlandse Kul-

In de zaal van de VVV te Kluisbergen een foto samen met de familie Cosyns 
de VU-geest van de Vlaamse Ardennen 

ster Lea Baert reeds vijftig jaar in het 
kunstambacht kocht het getouw van 
Valerius De Saedeleer en bewees 
aan de voorzitter welke mogelijkhe 
den in de heropleving van het tapijtwe-
ven verscholen zijn Bij het woonhuis 
van Valenus De Saedeleer werd de 
rijke artistieke penode rond deze 
bekende kunstschilder van de Vlaam 
se Ardennen geêvoceerd 
Tijdens een lunch in de Visvijvers te 

Te Ronse kwam het kernstuk met een prachtige en druk bijgewoonde ont 
vangst in de Galerij Sint Hermes Germain De Rouck dankte en Maurits Coppie

ters besloot met hoopgevende perspektieven voor de Vlaamse Ardennen 

Maurits Coppieters-ontvangen in het stüdnu •; lan Oudenaarde Tv^ee Pf.mq', 
ke uitspraken het bouwkundig erfgoed van deze stad vlug restaureren en het 

biblioteekdekreet weer op gang brengen 

tuurraad bracht nadien een flitsbe-
zoek aan de biblioteek te Ronse, een 
initiatief van regionaal belang wandel
de door het prachtige en rustige Bruul-
park bleef even staan bij het monu
ment van M Glorieux en nam de 
mogelijkheden van de industnele ar
cheologie onder de loepe 
Te Kwaremont werd in het huis van 
de VVV met de voorzitter van de Kul
tuurraad gehandeld over de kulturele 
problemen van Kluisbergen Een be 
zoek aan het kunstenaarsdorp en aan 
de kunstschilders Gies Cosijns en 
Oosterlynck de glazeniers Michiel 
Leenknegt en Daniel Devos rondde 
het geheel af s Avonds werd in de 
Galenj Sint-Hermes een overzicht ge 
geven van de bevindingen tijdens dit 
bezoek opgedaan 

Germain De Rouck verwelkomde 
voorzitter Coppieters en dankte hem 
voor de belangstelling die hij door dit 
informatief bezoek voor de Vlaamse 
Ardennen betoonde Hij kondigde de 
opnchting aan van een gewestelijke 
Zuidvlaamse kulturele vereniging ge 
spreid over drie provincies gaande 
van het Komense tot Halle Hij hoopt 
met de hulp van een aantal leidende 
figuren verenigingen en galerijen dit 
initiatief uit te bouwen tot een instru
ment dat Zuid Vlaanderen definitief 
uit zijn isolement moet halen en doen 
opgaan in onze nieuwe Vlaamse ge-
meenschapsstruktuur 
Maurits Coppieters gaf een overzicht 
van de dag Hij verklaarde dat zijn 
bezoek aan de Vlaamse Ardennen 
hem er nog meer van overtuigd had 
dat de kultuurraad dringend werk 
moet maken van de spoedige goed-
keunng van een aantal dekreten die al 
lang op stapel liggen het biblioteekde 
kreet een dekreet op de bescherming 
van de landschappen een dekreet 
betreffende de bescherming van ons 
roerend kultureel patnmonium 
- Overheid en partikulier initiatief moe
ten in nauwe onderlinge samenwer
king die kansen aangrijpen Grondbe
leid ruimtelijke ordening opbouw 
werk natuurbescherming zijn instru
menten om de ongunstige evolutie 
van dit gebied om te buigen De kursis-
ten van de Stichting Lod De Raet 
zien den toekomst voor de Vlaamse 
Ardennen vooral in kleinschalige mo
gelijkheden ZIJ dachten aan uitbrei 
ding van de mogelijkheden voor krea-
tieve vrijetijdsbesteding tapijtweven 

OKTOBER 

22 

DENOERWINDEKE Mosselfestijn en pensenfeest in het Paro
chiaal Centrum Vanaf 11 u 30 tot 14 u 30 en vanaf 17 tot 
21 u 
NINOVE Afdelingsbal in zaal Roxy Geraardsbergsestraat 
nabij kliniek te Ninove Begin 21 u Orkest Just We 
AALTER VU-bal om 20 u in zaal Biesenhof Orkest The Ricca-
damos 
IDEGEM Vijfde Vlaams Dansfeest van de afd Zandbergen-
Grimminge Idegem Smeerebbe-Vloerzegem in Die Crone dorp 
te Idegem Begin 20 u 30 met orkest The Appollo s en zanger 
Dre Rocky 
BAARDEGEM Dansavond in zaal Ons Huis Hoogstraat Begin 
21 u ingericht door de Vlaamse Klub Baardegem 

makrobiotische groententeelt enz 
Aldus zitten wij dicht bij de ideeën 
van de onlangs overleden ekonoom 
Schumacher die auteur van 'Hou het 
klem » Streven naar een reusachtige 
schaal heeft de grote wereldproble
men met opgelost maar ze integen
deel groter gemaakt Wij hebben be
hoefte aan een nieuwe richting in de 
technologische ontwikkeling een rich
ting die haar terugvoert tot de werke
lijke behoeften van de mens Dat bete
kent ook tot de werkelijke afmeting 
van de mens 
Van overheid en burger vraagt dit 
alles bezinning Nu het Gemeen 
schapspakt een ingrijpende herverde
ling van de macht mogelijk maakt 
moeten wij ons afvragen waarheen 
WIJ met onze gemeenschap willen 
Een nieuwe staatsstruktuur alleen is 
geen waarborg voor een beter beleid 
Dit betere beleid moet groeien uit een 
voortdurende dialoog tussen gezag 
en samenleving Voor ons allen is dit 

In Maarkedal werd een oude tapijt 
weefster bezocht misschien is zij de 
draad waarlangs het kunstambacht 
weer levendig kan gemaakt worden 

in de Vlaamse Ardennen "> 

een grote uitdaging voor heel Vlaan
deren in het algemeen voor de Vlaam
se Ardennen in het bijzonder » 
Tot slot van deze drukke dag werd 
ten huize van volksvertegenwoor
diger Lieven Bauwens in een gemoe
delijke ontvangst gesproken met de 
leden van de kultuurraad van Brakel 
waarbij een memorandum werd over
handigd over de noden van het Bra-
kelse 
De nood aan kulturele infrastruktuur 
is voor heel het gewest bijzonder 
groot het is «en van de zwarte vlek
ken in Vlaanderen Het bezoek van de 
voorzitter van de Kultuurraad voor de 
Nederlandse kultuurgemeenschap 
opende nieuwe honzonten 

Vlaamse 
Vrouwenbeweging 
Nele aan de kook 
De Vlaamse Vrouwenbeweging Nele 
uit Beveren Waas nodigt uit op haar 
eerste kookles die zal plaatshebben 
in de moderne keuken van EBES te 
Antwerpen op maandag 3 oktober 
1977 WIJ vertrekken op de Markt te 
Beveren om 18u30 de les vangt 
stipt aan om 19 u en duurt tot 22 u 
Om 22 u 30 zijn wij terug op de Bever
se markt 

De les wordt gegeven door een leraar 
van de Provinciale Hotelierschool van 
Antwerpen die voorheen chef was in 
een der voorname restaurants van 
Antwerpen 
Na 30 september worden geen in-
schnjvingen meer aangenomen 

Bottelare aktief 
In onze deelgemeente Bottelare is 
een VU-kem opgencht Het Dynamis
me van deze mensen is een waar
borg dat in de toekomst de VU er defi
nitief van de grond komt 
Hun eerste realizatie is een gids waar
in alle mogelijke informaties werden 
opgenomen die de inwoners kunnen 
interesseren nuttige adressen alles 
over tsestaande verenigingen en dien
sten enz Het werd een zeer verzorg
de uitgave die alle inwoners dezer 
dagen in hun bus knjgen 

Evergemse oppositie 
verlaat raadszitting 
De jongste gemeenteraadszitting te 
Evergem duurde slechts 3 uur Be-
langnjkste reden hiervoor was het 
feit dat de voltallige oppositie (afge
zien van een vertegenwoordiger per 
fraktie) de vergadenng verliet 
De raadszitting begon nochtans rus
tig met het akte nemen van het ont
slag van raadslid Nora VAN REN-
TERGHEM (CVP) en de aanstelling 
als opvolgend raadslid van Lucien DE 
VOS Raadslid VAN GREMBERGEN 
(VU) feliciteerde het nieuwe raads
lid en sprak de hoop uit dat hij even
als zijn voorgangster get-egeld met de 
oppositie zou meestemmen 
Daarna vroeg raadslid VAN GREM
BERGEN bij ordemotie het woord Hij 
herhaalde zijn reeds voorheen schrif 
telijk gestelde vraag om de raadszit
ting met een dag uit te stellen tenein
de de gemeenteraadsleden toe te 
laten een belangrijk debat over het 
Egmontpakt te Assenede bij te wo
nen HIJ wees daarbij op een prece
dent waarbij de raadszitting omwille 
van Sleidinge kermis ook een dag 
werd uitgesteld Deze argumentatie 
mocht evenwel met baten De Vlaam
se refleks van de CVP staat blijkbaar 
nog in haar kinderschoenen De agen 
da werd dus normaal verder behan

deld waarop de volledige oppositie 
VU BSP Gemeentebelangen de zaal 
verliet Elke fraktie liet evenwel een 
man in de arena voor de VU was dit 
Paul VAN KERCKHOVE 
De raadszitting was nu een bijna vol
ledige CVP-aangelegenheid zodat de 
agenda in vlot tempo kon worden 
afgehandeld VU-raadslid VAN 
KERCKHOVE kwam nog een aantal 
keren tussen Zijn belangnjkste tus
senkomst betrof wel de statuten en 
het huishoudelijk reglement van de 
gemeentelijke kulturele raad Volgens 
raadslid VAN KERCKHOVE werd 
het Kultuurdekreet met gevolgd en 
zal derhalve klacht worden neerge
legd bij de Kultuurpaktkommissie Hij 
weigerde evenwel omwille van het 
incident rondom de datumverschui-
ving van de raadszitting dieper op de 
zaak in te gaan op deze raadszitting 
Ovengens liet raadslid VAN KERCK
HOVE een viertal door de VU op de 
agenda geplaatste punten afvoeren 
Van de door het Schepenkollege her
haaldelijk geuite « zin voor samenwer
king» «wederzijds begnp» «goede 
verstandhouding» en andere mooie 
woorden van die aard was in deze 
raadszitting alvast weinig te bespeu
ren WG 

29 SEPTEMBER 1977 
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WEST-VLAANDEREN 

Moeilijke jaren voor de metaalverwerkende 
nijverheid in West-Vlaanderen 
Het nationaal instituut voor statistiek (NIS), publiceerde zopas in de reeks 
«Industriële Statistieken > een aantal gegevens over de bedri jvigheid in de 
Belgische metaalverwerkende nijverheid in de jaren 1974-76. Het is iedereen 
bekend dat de Belgische industrie ti jdens deze periode heeft moeten kampen 
met zware moeil i jkheden, waaraan ook de metaalverwerkende sektor niet is 
ontsnapt Dank zij de gepubliceerde statistieken kan men nagaan hoe de 
Westvlaamse metaalverwerking in deze krisisperiode geëvolueerd is. 

Een onmiddellijke vaststelling is dat 
de tewerkstelling in West-Vlaanderen 
in deze sektor gedurende de vermel
de penode gedaald is van 43 337 naar 
39805 personen, dit vj\\ zeggen, met 
8,1 % Dit IS een even sterke daling 
als voor gans het land Opvallend hier
bij IS wel dat de tewerkstelling in de 
overige Vlaamse provincies in minde
re mate gedaald is C— 4,7 %) onder 
meer omdat zij in Limburg steeg 

Laagste... 
De gepubliceerde statistieken bezor
gen eveneens gegevens over de leve-
nngfen door de bedrijven uitgevoerd 
tijdens de vermelde periode Dit geeft 
een aantal merkwaardige vaststel
lingen De gedane leveringen zijn uit
gedrukt in werkelijke prijzen en verto
nen, mede als gevolg van de inflatie, 
een stijgende trend 
Het stijgingspercentage is voor West-
Vlaanderen (.+ 19,5 %) lager dan 
het nationaal gemiddelde (-1- 26,2 %) 
en IS het laagste van alle Vlaamse pro
vincies Het Vlaamse landsgedeelte 
vertoont trouwens veel hogere stij

gingspercentages dan de rest van het 
land Opvallend is dat deze betere situa
tie uitsluitend het gevolg is van de 
resultaten in de provincie Antwerpen 
en vooral in Limburg Eveneens op
merkelijk IS dat de minder goede situa
t e in Wallonië uitsluitend te wijten is 
aan de zeer zwakke resultaten in de 
provincie Luik In Henegouwen bij
voorbeeld zijn de cijfers beter dan het 
nationaal gemiddelde 

D u i d e l i j k m inder . . . 

De statistieken over de tewerkstelling 
en over de gedane leveringen laten 
gemakkelijk toe om per provincie het 
bedrag aan leveringen per tewerkge-

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

stelde te berekenen Over de periode 
1974-76 vertoont ook dit cijfer over 
alle provincies een flinke stijging 
Maar ook hier ligt dit stijgingsritme 
voor West-Vlaanderen (-I- 30,1 % ) , la
ger dan voor het land (-1- 35;0 %) 
Opvallend positieve resultaten boe
ken hier vooral Limburg en in mindere 
mate Henegouwen en Antwerpen De 
metaalverwerkende nijverheid blijkt in 
de provincie Limburg, Antwerpen en 
Henegouwen minder hard getroffen 
te zijn door de ekonomische krisis 
dan in de rest van het land In West-
Vlaanderen IS de toestand duidelijk 
minder gunstig geëvolueerd Deze 
gang van zaken is de resultante van 
een aantal tegengestelde ontwikke
lingen in de diverse arrondissementen 
en vooral dan in de arrondissementen 
Brugge, Kortrijk en Roeselare waar 
de Westvlaamse metaalverwerking 
grotendeels gesitueerd is Deze dne 
arrondissementen totaliseren name
lijk 86 % van de tewerkstelling in 
deze sektor Zo stelt men vast dat in 
de arrondissementen Brugge en Roe
selare de tewerkstelling een scherpe 
daling verotont in vergelijking met de 
cijfers voor het Vlaamse landsgedeel
te Voor het arrondissement Kortrijk 
daarentegen is deze daling eerder 
miniem Inzake levenngen is de toe
stand precies omgekeerd met een 
eerder matige verhoging in Brugge en 
Roeselare en een zeer zwakke verho
ging in Kortrijk 

VU-lzegem en het ontwerp 
gewestplan Roeselare-Tielt 
De wet van 29 maart 1962, houdende de organizatie van de stedebouw en de 
ruimteli jke ordening, bepaalt dat de bestemmingen van de bodem worden 
vastgesteld in plannen In de prakti jk worden deze plannen in België slechts 
op twee niveaus opgemaakt-
Op gemeentelijk niveau. 
— Algemeen Plan van Aanleg (APA)- bestri jkt de hele gemeente. 
— Bijzonder Plan van Aanleg (BPA): voor een wijk of deel van de gemeente 
Op het niveau van het gewest: 

De term gewest heeft niets te zien met de staatsrechteli jke inhoud van dit 
woord (denk aan gewestvorming). Zo wordt Vlaanderen ingedeeld in 25 
gewesten. West-Vlaanderen in 7 Deze begripsverwarring is te betreuren Het 
gewestplan Roeselare-Tielt valt samen met de grenzen van het bestuursrech
telijk arrondissement Roes-Tielt. De coïncidentie alleen al doet een aantal 
vragen njzen omtrent de globale visie op de ruimteli jke ordening. 
Een gewestplan komt tot stand in drie 
fazen 
1 Voorontwerp 
2 Ontwerp-gewestplan goedgekeurd 
bij Ministeneel Besluit 
3 Het eigenlijke gewestplan goedge
keurd bij Koninklijk Besluit 
Het plan Roeselare-Tielt is reeds goed
gekeurd bij MB en heeft daardoor 
reeds dezelfde bindende en verorde
nende kracht als het definitief plan, 
met dien verstande dat het nog kan 
gewijzigd worden in afwachting van 
zijn definitieve vastlegging bij KB 
Met het oog hierop wordt het plan 
eerst nog onderworpen aan een open
baar onderzoek Het eerste gedeelte 
hiervan is reeds afgesloten tot 27 jl 
kon iedereen zijn bezwaren schrifte
lijk formuleren bij de Provinciegoever-
neur Tot 27 september kunnen de 
betrokken gemeentebesturen op hun 
beurt hun advies uitbrengen 

In i t i a t i even van de V U - l z e g e m 

Gelet op het bij uitstek openbaar 
belang van deze materie — vastleg
ging van de bestemming van de 
bodem van ons gewest en onze stad 
voor een periode van minstens tien 
jaar — heeft het VU-bestuur van Ize-
gem onmiddellijk zijn verantwoordelijk
heid opgenomen 
In het Vlaams Huis werd op vrijdag 24 
juni een informatieve vergadering 
over «Izegem en het Gewestplan» 
gehouden De avond bestond urt 
twee delen 
— Diareeks met bestaande BPA's, 

het ontwerp van gewestplan geprojek-
teerd op het Izegemse stadsplan en 
een serie prachtige luchtopnamen 
van Izegem 
Toelichting door P Denew, provincie
raadslid, E Vandewalle, Geert Bour
geois, gemeenteraadsleden 
Het initiatief mag een geslaagd voor
beeld van sensibilizering genoemd 
worden 
— Het uitgebreid VU-bestuur, samen 
met de mandatarissen, heeft twee ver
gaderingen gehouden om onze opties 
t o v het plan te bepalen 
De woordvoerder van de VU-fraktie 
heeft er in de gemeenteraad van 4 juli 
op aangedrongen een aparte gemeen
teraad uitsluitend aan het ontwerp-ge
westplan te wijden Dit voorstel werd 
door de meerderheid afgeketst 
Achteraf heeft de CVP ons stilzwij
gend gelijk gegeven Wegens eer 
overladen agenda raakte men op 29 
augustus met rond met het gewest 
plan, zodat er op 15 september een 
tweede zitting gehouden werd, dit 
maal praktisch uitsluitend gewijd aan 
deze materie 

D e h o u d i n g van de V U - l z e g e m 
to .v . he t g e w e s t p l a n 

Deze visie slaat in hoofdzaak slechts 
op een gedeelte van het plan met 
name grondgebied Izegem 
Een uitzondering de doortrekking 
van de Rijksweg 308 wordt voor de 
ontsluiting van Izegem van dusdanig 

belang geacht dat de VU-lzegem 
meent de doortrekking ervan tot aan 
de E3 bij voorrang te mogen eisen 
Een Eers te V a s t s t e l l i n g 
De vorige bestuursmeerderheden 
hebben van Izegem op urbanistisch 
gebied een dermate wanordelijke 
knoeierij gemaakt, dat enige hoop op 
kwalitatieve verbeteringen voor min
stens 50 jaar onbestaande is Ik be
perk mij tot volgende punten 

— De stad wordt doorsneden door 2 
grote O-W-assen (Rijksweg 308 en 
Kanaal -I- Spoorweg) het was een 
onvergeeflijke blunder verder te gaan 
met het inplanten van woonzones ten 
zuiden van de Rijksweg 
— De nieuwe brug werpt door haar 

. ligging een hypoteek op de verkeerssi
tuatie en de leefkyvaliteit in het stads-
nrudden dat nu doorsneden wordt 
door een nieuwe grote as (N-Z) 
— De industriezone is ingeplant op 
een manier dat ze voor minimum 80 
% omsloten ligt door woonzones Nu 
reeds zijn er klachten over hinder 

T w e e d e V a s t s t e l l i n g 
Op het gebied van rekreaheve groe
ne ruimtes is de stad onderbedeeld 
Ook groenschermen tussen woonzo
nes enerzijds en Rijksweg 308 en 
Industriezones anderzijds zijn onbe
staande of onvoldoende Het is de ver
dienste van de V U als eerste politieke 
formatie de eis tot openstelling voor 
het publiek van het Blauwhuis gefor
muleerd te hebben 
Volgende week verduidelijken wij de 
adviezen die wij uitbrachten rond dit 
ontwerp gewestplan) 

ZO€H€RC}€ 
— 32-jarige textielarbeidster 
(17 jaar ervaring als stopster) 
zoekt betrekking in het midden 
of het zuiden van West-Vlaande
ren 
Zich wenden tot gemeente
raadslid Enk Vandewalle, H Du-
nantstraat 11, 8700 Izegem, tel 
051/302670 N105 

Kanton Oostende-Gistel 

Egmont ja ? - Egmont Neen ? 
K o m lu is teren naar sena to r Maur i t s Copp ie te rs , v o o r z van 
d e N e d e r l a n d s e Ku l tuu r raad en M a r c e l B rauns in het Kon in -
g inneho f te O o s t e n d e o p 7 o k t o b e r 1977 o m 20 u 30 

DE P A N N E -
A D I N K E R K E 

ETTELGEM 

O V E R L I J D E N 
Op 10 september werd onder grote 
deelneming de heer Emenc Declercq 
uit de Noordhoek te Adinkerke ten 
grave gedragen Hij was geboren te 
Eggewaartskapelle, leefde en stierf 
onder het motto AVV-VVK 
Een trouw nationalist, oud-stnjder van 
14-18 uit die oerdegelijke generatie is 
van ons heengegaan Onze innige 
deelneming aan de naastbestaanden 

G E B O O R T E 
Op 9 september werd Jochen gebo
ren, de zoon van Jan Meyns en Regi-
na Nevejant W e wensen onze leden 
van harte geluk en daarmee is Mau
rits Meyns nu ook deelachtig aan de 
vreugde van het grootvaderschap i 

OOSTENDE-
VUURTOREN 

MIDDELKERKE 

OVERLIJDEN 
Ook op 10 september namen we 
afscheid van Karel Ryckx (vader van 
Guido) met hem werd van een over
tuigde flamingant definitief afscheid 
genomen hij kerjde een zeer hard 
leven, zoals zovele Vlamingen Inni
ge deelneming aan Guido en alle 
naastbestaanden 

H U W E L I J K 
Ook op 9 september trad Roger Hen-
naert in het huwelijk met Dons Mon-
teyne W e wensen het bruidspaar 
veel geluk en hopen dat zij in hun 
leven even fier de Vlaamse Leeuw in 
top zullen dragen, zoals het schip van 
vader Hennaert 

O O S T E N D E -
M A R I A K E R K E 

K L E M S K E R K E 

Op 15 september zag Winfriede het 
levenslicht, dochter van Herman 
Haeck en Jeannique Verhaeghe van 
harte proficiat 

H U W E L I J K 
Op 9 september trad Mieke Provoost, 
in het huwelijk met Joost Pyck onze 
hartelijkste gelukwensen Mieke 
woont thans in Raversijde waar we 
op een eigen afdeling hopen 

BRABANT 

OKTOBER 

1 HEKELGEM : VU-bal in zaal Gildenhuis, Kerkstraat om 20 u 30 
Orkest The Freak 

1 ST.-MARTENS-BODEGEM VU-bal om 20 u 30 in zaal Manna 
met het orkest The Rick Wills 

1 ROOSDAAL • VU-bal om 20 uur in het Ontmoetingscentrum 
aan de kerk van Borchtlombeek met het orkest Just We 

1 D W O R P : Mossel- en frietfestijn vanaf 18 uur in zaal Onê 
Huis Ook op 2 oktober vanaf 12 uur 

22 VILVOORDE- VU-bal van de afdeling Vilvoorde-Peutie om 
20 u 30 in Uilenspiegel, Gevaertstr 18 te Vilvoorde (Far West) 
Orkest Relax Music Clan 50 fr 

30 GROOT-LUBBEEK: 1 e VU-bal om 20 u in zaal - Witte Hoeve », 
Boutersemstraat 1 te Binkom 

Eerste VU-feest 
te Boortmeerbeek 
De VU-afdeling Boortmeerbeek, He-
ver-Schiplaken, houdt haar eerste 
jaarfeest Een belangrijke gebeurtenis 
dus voor deze afdeling Het heeft 
plaats in de Gildezaal van Hever, nu 
vrijdag 30 september om 20 u Allen 
daarheen i 

VUJO hekelt 
Brussels 
huisvestingsbeleid 
De sociale woningen in Brussel zijn 
slechts toegankelijk voor Fransta-
ligen Het huidig reglement zegt dat 
de politieke meerderheid in de ge
meente ook de meerdertieden uit
maken van de huisvestingsmaat
schappijen 

Dit IS, en zal steeds nefast tjlijven 
voor de Vlamingen, tenzij seneuze 
waarborgen hiervoor worden gebo
den Daarom willen de Volksuniejon-
geren van het arr-Brussel een gron
dige hervorming van het huidige stel
sel (dit kan door een samenvoeging 
zijn van de 38 erkende maatschap
pijen, zoals staatssekretans Vic An-
ciaux dit heeft voorgesteld op zijn 
perskonferentie van 27 juli jIJ of een 
andere sluitende waarborg inzake 
reprezentatie van Vlamingen bij de 
toewijzing van sociale woningen 
Hoe dan ook, de VUJO neemt het 
met langer dat Brussel op een kwasi 
onwettelijke manier goedkoop be
volkt wordt met Franstaligen 
De Volksuniejongeren stellen dan 
ook voor om de huisvesting te 
beschouwen als een persoonsge

bonden materie, zodanig dat de Vla
mingen effektief medezeggings-
schap hebben in deze sociaal zeer 
belangrijke sektor Er wo rd t in Brus
sel, voor het ogenblik ook met 
Vlaamse centen gebouwd Welnu, 
dit moet ook ten goede komen van 
Vlaamse mensen 

NIEUWE AGGL. 
SCHEPEN 
Daar de (ex-VU) senator Lode Claes 
als schepen van de Brusselse agglo-
meratieraad ontslag nam, kwam de
ze zetel vr i j . Hij wordt opgevolgd 
door de h Jan De Berlangeer, VU-ge-
meenteraadslid te Jette De h. De 
Berlangeer militeert al jaren in de 
rangen van de Volksunie. We wen
sen hem proficiat met deze promo
tie, ook al behoort de VU-frakt ie in 
de agglomeratieraad tot de opposi 
tie. 
Of dit ontslag van de h Claes als 
schepen ook door zijn ontslag als 
senator zal gevolgd worden, is ons 
met bekend al zou zulks logisch zijn 

WIJ 18 
29 SEPTEMBER 1977 

famsm m 



ZO€K€RC}€S 
* Als sociale medewerkers 
van VU-mandatarissen en VU-
regenngsleden worden wij over
stelpt door aanvragen van werk
zoekenden Hulp- en werkbie-
denden kunnen zich ten allen tij
de schriftelijk richten naar 
Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon Merchtemses-
teenweg 56,1810 Wemmei 
(N93) 

— Inwonend gezin zonder kin
deren gevraagd voor een 
Vlaams-nationale familie Man 
voor chauffeur en onderhoud, 
echtgenote voor licht huishoude
lijk werk 
Zich wenden tot volksvertegen
woordiger dr J Valkeniers 
— Jonge dame zoekt betrek
king als verkoopster in grootwa
renhuis of kleinhandel in het 
Brusselse 

— 41 j gehuwde arbeider met 
drie kinderen, zoekt een nieuwe 
betrekking, bv onderhoud in 'n 
firma, portier, opdienen 
— Ongehuwde jongeman, vrij 
van militaire dienstplicht met di
ploma van technisch ingenieur 
openbare werken zoekt een pas
sende betrekking 

24 j logopediste zoekt een be
trekking na sluiting van regio
naal revalidatiecentrum Zich 
wenden tot Volksvertegenwoor
diger Dr J Valkeniers, Schep-
daal N-99 

— Afgestudeerde verpleegster 
zoekt passende betrekking in 
Mechelen of omgeving 

Zoeken een passende betrek
king 
— 20-jange vrouwelijke gradu
aat boekhouding, pas afgestu
deerd aan Hantal Kortrijk, zoekt 
betrekking in de provincie West-
Vlaanderen 

Dame uit Sint-Katelijne-Waver, 
28 jaar, zoekt werk in Mechelen 
of omgeving Geen bijzondere 
voorwaarden, alleen niet in pkje-
gen 

Dame, 31 jaar, zoekt een betrek
king als hulp in huishouden, cafe-
tana of iets dergelijks, in Meche
len of omgeving Mag zowel ' 
half-time als full-time zijn 

Regentes Germaanse Talen En
gels, Duits + een jaar tolken-
school, éen jaar ervanng, zoekt 
werk als lesgeefster of bureel-
werk, liefst in Klein-Brabant of 
omgeving 

— Jongeman uit Blaasveld, A2 
mechanica, zoekt aangepaste 
betrekking 

— Jongeman van 22 jaar met 
het diploma van moderne ekono-
mische humaniora en een jaar 
binnenhuisarchitektuur, leger
dienst reeds volbracht, zoekt 
een betrekking van bediende of 
vertegenwoordiger in de omge
ving van Merchtem Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11, te 
2580 Sint-Katelijne-Waver tel 
015/21 7900 of rechtstreeks bij 
de betrokkene zelf, tel 052/ 
3 5 5 7 9 2 » N100 

— Onthaalhostess (5-talig) met 
enige ervaring in de toenstische 
sektor zoekt passend werk 
Zich wenden red «WIJ» 
02/2194930 N-102 

— Jonge man zoekt werk als 
handlanger (gemeentewerk
man) in het Brusselse 
— Juffrouw in het bezit van 
diploma hoger onderwijs en vol
ledig tweetalig zoekt werk als 
daktylo of bediende in het Brus
selse 
Zich wenden tot gemeente
raadslid Jozef Lissens tel 
02/532 5842 of tijdens kantoor
uren 02/2303500 N I 04 

— Wie nog over eksemplaren 
van de « Duimpjesuitgave» be
schikt of over briefwisseling en 
andere dokumenten van en 
over Victor De Lille, stelle zich 
in verbinding met onze mede
werker Eugene Van 
Itterbeek-De Lille die een boek 
over deze literaire figuur en politi
cus voorbereidt (Adres Rerum 
Novarumlaan 35, 3200 
Kessel-Lo, tel 016/254788) Met 
dank vooraf voor de geboden 
hulp 

denk na! 

• r » 

*«B». 

wacht niet tot u 60 be.nt 
om uw "grote vakantie 
voor te bereiden. 

Uw «grote vakantie», die u zeker verdient na een mooie U zal verrast opkijken als u verneemt hoe gemakkelijk 
beroepsloopbaan, mag geen tegenvaller worden omdat u het is. 
het onontbeerlijke supplement moet missen. 
Als u tijdig het nodige doet, kunt u er een héérlijke tijd 
van maken. 

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

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

bij de NMKN vindt u de mooiste 
spaarmogelijkheden,en de"bank-
servi(e"die u verlangt.En altijd 
onder Staatswaarborg. 

KREDIETA^ N U V E R H E I D 

verstandig sparen 
Waterloolaan 16 -1000 Brussel - 02/5136280 
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De galerij « Kunstforum » te Schelderode is om meer dan één reden 
een bezoek waard. Niet alleen is zij een zeer fraaie, moderne kunst
tempel gelegen in een van de nog mooie stukjes Vlaanderen even 
bezuiden Gent, maar zij huldigt ook een kunstpolitiek waar wij achter 
kunnen staan. Afgewisseld met of naast internationale groten wor
den er ook beloftevolle jongeren van eigen bodem getoond. Voor het 
publiek én de kunstenaars is dit steeds een boeiende konfrontatie, 
die door de publikaties van de galerij op aangename wijze verduide
lijkt en verantwoord word t 

^ ^ • ^ e l k e week een ^ ^ 

()Oi\STIiLL 

Bram van Velde 

te Schelderode 
Tot 9 oktober nog gaat er nu een 
tentoonstelling van schilderijen 
en lithografieën die het signatuur 
Bram van Velde dragen, een van 
de grootmeesters van de lyrisch-
abstrakte kunst van deze eeuw 
Bram van Velde werd in 1895 te 
Zoeterwoude in Nederland gebo
ren Zijn eerste werken zijn eer
der naturalistisch en sterk be
ïnvloed door de grote Breitner In 
het begin der 20-er jaren verblijft 
hij in Worpswede (Duitsland) 
waar hij deel uitmaakt van de 
vooral expressionistisch gerichte 
kunstenaarskolonie In 1925 trekt 
hij naar Parijs, later naar Corsica 
en Majorca Daar wordt hij door 
de burgeroorlog verjaagd, terwijl 
de wereldoorlog voor zoveel per
soonlijke ellende zorgt dat hij tot 
artistieke inaktiviteit gedwon
gen wordt In 1946 begint hij dan 
opnieuw te schilderen en No
belprijswinnaar Samuel Becket 
(Wachten op Godot) begroet 
hem zelfs als de enige kunste
naar die zonder toegevingen de 
angsten van zijn tijd weet te trot
seren Maar het publieke sukses 
blijft uit, hoewel grote kunstpro
motors als Edouard Loeb en Ai-
mé Maeght zijn genie erkennen 
en hem gelegenheid tot verder 
werken bieden, terwijl de jonge 
Parijse schilders hem aan
vaarden als de grote meester van 
Ecole de Pans 
In 1958 komt met een retrospek-
tieve in de Kunsthalle te Bern de 
grote doorbraak (een jaar later 
gaat hij te Geneve wonen) Alle 
grote galerijen en musea tonen 
en kopen nu werk van hem Over 
de hele wereld wordt hij ge
vraagd en in zijn vaderland organi-
zeert men zelfs een reizende 
expositie die alle belangrijke mu
sea aandoet Zijn erkenning als 
wereldfiguur werd onlangs be
kroond door het feit dat het 
Museum van Geneve liefst acht 
grote werken van hem aankocht 

(en wie de pnjzen kent, nu ja 
die wordt er even stil van) Dat 
Kunstforum erin geslaagd is een 
belangrijke verzameling van zijn 
werk naar hier te krijgen, is een 
voorrecht voor ons publiek en 
meteen een uitzonderlijke aanhef 
van het tentoonstellingsseizoen in 
Vlaanderen 

De vrijheid met grote V 

Ik heb de gouaches op papier en 
de litho's die te Schelderode ge
toond worden met geteld, maar 
het zijn er veel, en de kwaliteit is 
van toppeil Men beweert dat 
Bram van Velde in de aanvaar
ding van het absurde de «vrij
heid» gevonden heeft (de eerste 
konsakratie-woorden van Becket, 
meester van het absurde toneel, 
zullen daar wel verantwoordelijk 

voor zijn) Ik kan ze met bijtreden 
Bram van Velde heeft het absur
de van het leven met aanvaard, 
wel heeft hij de absurditeit van 
het anekdotische, van de kleine 
feiten, van de toevallige verschij
ningsvorm, van het aksidentele 
gevoel (de ogenschijnlijke realiteit 
dus) opgeheven en haar vervan
gen door een nieuwe, essentiële 
werkelijkheid de tijdloze, wezen
lijke waarden van vorm, kleur, lijn, 
expressie, en abstrakte (geens
zins gevoelloze, maar juist ultiem-
vrije, dus absoluut menselijke en 
gevoelige) beeldingskracht Dat 
zijn de schildenjen van Bram van 
Velde en zijn vrijheid gestold 
temperament, werkelijke verbeel
ding, gestalte van gevoel, ont
hechting van de pijnigende feite
lijkheid tnomf van de eigenheid 
en kreativiteit Over de techniek 
waarmee Bram van Velde zijn 
grote geestelijke vrijheid tot schil
derijen maakt een absolute be-
meestering van het doek, plasti
sche sterkte in de beelding, een 
geraffineerd beheersen van kleur 
en transparanten, grote en tempe-
rasinjalen van echte en autono
me werkelijkheden, naamloze 

maar penetrante symbolen vari 
zichzelf zijn 
Van deze kleur- en vormexplo-
sies kunt u in Kunstforum opti
maal genieten, zij worden er ge
bracht in een sobere, maar doel
treffende ruimtelijke typografie 
Of u het thuis ook zult kunnen, 
moet u zelf maar uitmaken De 
grote gouaches kosten tot ruim 2 
miljoen, de kleinere in verhouding 
wat altijd nog héél veel is De ly-
tho's (die in hun doorzichtigheid 
de spontaniteit van de gouaches 
benaderen) zijn beslist aantrekke
lijker geprijsd van 5000 tot 
27 500 frank dn hun zeer verzorg
de lijsten) 

Kunstuitgaven 
De heer A van Wiemeersch, eige
naar van de galerij, manifesteert 
zich steeds meer als belangnjk uit
gever van kunstpublikaties, die 
dat voor hebben dat ze van fijne 
kwaliteit zijn, met deskundige en 
toegankelijke teksten, zonder dat 
ze veel kosten, verrassend weinig 

Brani van Velde, peinture 1966, 130 x 
195 cm 

30ste Druivenfeesten te Hoeilaart 

Volk en Folk bij de vleet 
HOEILAART — De Hoeilaartse vierdaagse is weer achter de rug en zij die 
minstens éen ervan hebben meegemaakt zullen volgende jaren zeker terugko
men De zon was ook van de partij en aan de initiatieven van Bert Van de 
Kerkhove en de grote folkkenner Leon Lama/(ooit begeleider van Johan Ver-
minnen) hebben de plaatselijke verantwoordelijken welwillend de zegen gege
ven De festiviteiten werden dus een sukses en ook de plaatselijke handel en 
ambachten hebben er wel bij gevaren 

Op het programma teveel om alle
maal op te noemen maar onze volks-
muziekgroep De Snaar heeft er al
vast zijn beste beentje voorgezet De 
drie jongens van de nu bijna twee 
jaar terug gesplitste groep Rum uit 
het Leuvense zaten inmiddels niet stil 
en kwamen elk met een duo of trio in 
hun zeer eigen stijl een uurtje op de 
planken musiceren Maar vanaf half 
oktober is ook dit weer verleden tijd 
want ze hebben besloten muzikale 
vrede te sluiten en als een kwartet 
weer op stap te gaan i Een uitgebrei
de toernee brengt ze dan tot eind 
november doorheen ons Vlaams folk-
sirkwie van kroegen en Kulturele Cen
tra De revelatie van het hele gebeu

ren leek voor ons de Schotse groep 
Ossian die een uitstekende beurt 
maakte Hun repertoire bestaat uit 
meestal zelf-bewerkte traditionele 
nummertjes van Keltische oorsprong 
Drie van hen, John Martin en de 
broers Billy en George Jackson ko
men uit de Contraband-formatie die 
een van de trekpleisters waren op 
Mallemunt twee jaar terug Vooral 
muzikale onenigheid in deze elek
trisch versterkte groep heeft hen 
weer naar de bazis gebracht, en aan
gevuld door de Schot Billy Ross die 
naast de gitaar ook de dulcimer en flui
ten hanteert, is het een van de beste 
kwartetten geworden van het mo
ment Het optreden bestond hoofdza

kelijk uit nummers uit hun pas ver
schenen elpee «Ossian» op het klei
ne label Spnngthyme (SPR 1004) 
Fijn zijn de vokale samenzang afge
wisseld met unieke instrumentale stuk
jes in de jig- of reel-dansstijl van de 
Schotse Hooglanden 
De groep weet op de planken de kwa
liteit van de plaat waar te maken, wat 
van weinigen heden ten dage kan 
worden gezegd Een teken aan de 
wand was misschien het vele Frans 
dat te Hoeilaart werd gesproken tij
dens deze dagen Wellicht heeft het 
aantrekkelijk programma de jonge 
Waals-Brabanders massaal aange
trokken Het nabijgelegen Ottignies 
en Waver bieden zelden interessante 
aktiviteiten als deze van Hoeilaart 
Niet alleen onze politiekers moeten er 
hun aanwezigheid kenbaar maken 
maar ook een Vlaamse aanwezig-
heidspolitiek van de man in de straat 
in deze met verfransing geteisterde 
gemeenten is meer dan dringend 
nodig Sergius 

eigenlijk In de nieuwe reeks 
kunstpockets verschenen tot dus
ver monografieën over José Ver-
meersch Corneille, Alechinsky, 
Kees van Bohemen en Bram van 
Velde (100 frank per stuk) Daar
naast publiceert Kunstforum zijn 
maandelijks magazine «Kunste
cho's» (24 biz nu al) geen volle
dig overzicht van het aktuele 
kunstgebeuren weliswaar, maar 
toch een prettige, gevarieerde do-
kumentatie voor de liefhebber 
van het betere op het gebied van 
de hedendaaagse beeldende 
kunst en design (tot einde 1978, 
14 nummers illustraties in zwart
wit en kleur, 318 frank, een prik
je) 

§P 

Mieke Van Haegendoren en 
Etienne De Jonghe hebben met 
Roergangers in de Mist - Sociale 
ongelijkheid en malaise van de 
besluitvorming in België een — 
zoals ZIJ het zelf uitdrukken — 
erg overzichtelijke luchtfoto ge
schoten van de reële machtsver
houdingen in dit land En dat 
mocht ook wel, want buiten een 
aaptal degelijke sociologische, po-
litikologische en jundische wer
ken over de Belgische politieke 
Kontekst, vallen er voor de gewo
ne man en vrouw die zich voor 
de besluitvorming in dit land inte
resseren maar weinig losse 
graantjes mee te pikken ! 

Roer

gangers 

in de mist 
In die leemte is dus thans voor
zien Roergangers in de Mist 
peilt op een beknopte, maar 
daarom met minder onthullende, 
manier naar o m de oorzaken 
van de materiele en politieke 
ongelijkheid, ongelijkheid die men 
ongetwijfeld ook in de ons omrin
gende landen aantreft, maar die 
ten onzent nog eens verzwaard 
wordt door de verzuiling en de 
indeksering van de materiele on
gelijkheid, een «weldaad» van 
ons ekonomisch sisteem 

Afgezien van enkele passages 
waar duidelijk aan «wortspiele-
rei» gedaan wordt, beantwoordt 
dit boek aan het doel dat de Stan
daard Wetenschappelijke Uitge
verij zich gesteld heeft nl bevat-
teli bevattelijke wetenschappelij-
lijke wetenschappelijke 
'nformatie verstrekken -aan 
mensen die zich een verant
woord oordeel wensen te vor
men, of die — zoals hier — de 
motivering van hun politieke be
trokkenheid wensen scherper te 
stellen Aldus is «Roergangers in 
de Mist» — de cover van Gal is 
meesterlijk i — met zijn bijtijds mil
de ironie — waardoor men in de 
dochter duidelijk de vader her
kent ' — een absolute aanrader 
voor al wie zich in ons bestel met 
helemaal op zijn gemak voelt 
(« Roergangers in de Mist» - Mie
ke Van Haegendoren en Etienne 
De Jonghe - S W U Antwerpen-
Amsterdam - BF 320) 

Walter DECOENE 

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 
RKS/001 

MENSENRECHTEN ? ? ? 
LASST HESS FREI!!! 

Spandau - report 
wordt U gratis toegezon
den Schrijven postbus 20, 
Heist-o-d-Berg Te 015/ 
22 2910 Adv.oe 

Bram van Velde, Kunstforum te 
Schelderode, 
tot 9 oktober 1977, 
elke dag van 10 tot 12 en van 15 tot 
18 uur, op dinsdag gesloten 

lustreiie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 
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Ge we I d 
in de sport 

y/an 7 tot 9 september kwamen te Brussel een aantal belangri jke 
mensen uit heel Europa samen, om op mitlatief van de ministers D e 
Backer en D e h o u s s e te praten over het geweld m de sport Het 
waren polit ici, we tenschapsmensen en afgevaardigden van sport fe
derat ies 
Er kwamen vier onderwerpen aan bod, besproken in evenveel werk
groepen. O p het einde van het kongres formuleerde iedere werk
groep een resolutie, en werd ook een a lgemene eindresolut ie samen
gesteld Laten wij achtereenvolgens van de verschi l lende resoluties 
de voornaamste punten vermelden, met een paar bedenkingen En 
dan mogen wij er ten slotte misschien ook nog een besluit je aan toe
voegen ? 

Het wetenschappelijk 
onderzoek naar 
de oorzaken van geweld 
in de sport 
— Het fenomeen geweld in de sport 
werd nog maar weinig bestudeerd 
maar het wordt tijd het uitgebreid en 
multidisciplinair te doen 
— Eerst moet de inventaris worden 
opgemaakt van al wat men over het 
onderwerp al weet 
— Te onderzoeken punten zijn aard 
omvang en ontwikkeling van het ge
weld in de sport de oorzaken de te 
nemen maatregelen zowel bij publiek 
als beoefenaars de gevolgen 
— Om een ernstig onderzoek moge
lijk te maken moeten er (geld)midde-
len zijn 

Onze wetenschappelijke bagage ter
zake weegt met zwaarder dan enkele 
lK)eken van algemene aard Wij hek)-
ben dus aan het besluit van de weten 
schapsmensen weinig toe te voegen 
ZIJ weten waarover het gaat en hoe 
het best kan gebeuren Twee kleine 
bemerkingen toch Wij denken dat er 
al meer onderzoek is verricht dan 
men vermoedt en wij vrezen dat het 
geweld zich zo snel ontwikkelt dat het 
wetenschappelijk onderzoek achter
na zal hinken 

Welke maatregelen 
moeten de federaties 
treffen ? 
— Er wordt vastgesteld dat het 
meestal het publiek is dat aan de 
basis ligt van de moeilijkheden 
— Geld speelt een grote rol 
— Er bestaat een nog te omlijnen ver 
band tussen doping en geweld 
— De agressiviteit van de sportbeoe
fenaar moet behouden blijven de 
agressie of ontaarde agressiviteit 
dient bestreden Men zal dus moeten 
uitmaken wat het ene en wat het 
andere is 

— Veel heil wordt verwacht van goe
de regiementen binnen de federaties 
reglementen die vooral van preventie
ve aard moeten zijn Geen bier verko
pen in de stadions bij voorbeeld 
— De openbare macht moet helpen 
— De jeugd moet van jongsaf het 
begrip fair-play bijgebracht worden 
Wie met jeugdopleiding belast is 
moet in die zin ge- of herschoold wor
den 
— De politiek moet buiten de sport 
gehouden worden 
Dat vinden wij met permissie gezegd 
overwegend oude truut in een hand
doek Het zijn situaties waaraan de 
federaties voor een groot deel zelf 
schuld hebben (het geld bij voor
beeld) of maatregelen die al 
«eeuwen» voorgesteld of toegepast 
worden zonder enig sukses Wat 
doen de federaties echt tegen do
ping ' Wat blijft er van de schoolse 
fair-play over eens dat de kinderen in 
de klub komen ' Hoe stelt men zich 
sport zonder politiek voor "̂  
W I J zouden het liever zo stellen mis
schien ware het beter dat de federa 
ties mets onbezonnens zouden doen 
voor er aan de federaties zelf wat 
gedaan wordt Om maar eens stout te 
zijn men kan van de Belgische velo-
bond bij voorbeeld toch moeilijk ver
wachten dat hij van de wielrennerij 
opnieuw de mooie sport zou maken 
die ze in wezen is zonder dat de bond 
zelf eerst grondig uitgemest is ' 

Wat moet 
de overheid doen ? 
— De werkgroep stelt voorop dat 
«geweld in de sport» geen afzonder
lijk fenomeen is Er bestaat geweld in 
de maatschappij dat zich ook uit in de 
sport Dat geweld vindt zijn oor
sprong in het falen van de maatschap
pij tegenover het individu De strijd 
tegen het geweld zal zonder sukses 
zijn zolang de maatschappelijke struk-
turen niet dermate zijn verbeterd dat 
ZIJ geen aanleiding meer geven tot 
geweld vanwege (een deel van) haar 
leden 

— Dit neemt met weg dat in afwach
ting dat uiteraard op lange termijn die 
struktuurhervormingen er komen met 
een aantal maatregelen kunnen geno
men worden om het geweld in te dij
ken 

— De taak van de overheid moet dui
delijk omschreven worden 
— Als preventieve maatregelen ziet 
men de jeugd een degelijke sport-
etiek bijbrengen de omgeving van de 
stadions zo maken dat daar al met de 
agressiviteit oplaait (toegangswegen 
parkings enz) de stadions zelf moe
ten veiliger worden bij voorbeeld klei
ner met alleen zitplaatsen zonder ver
koop van bier en zo de ongebreidel
de commercializering moet bestreden 
worden 

— Wat de repressieve maatregelen 
— straffen — betreft die moeten 
zwaarder worden maar aangepast 
(weekendkarweien bij voorbeeld) 
voor de toeschouwers en de sportbe
oefenaars moeten burgerlijk gestraft 
worden daar waar hun daden indrui
sen tegen de burgerlijke wetten Wat 
het aspekt federatiereglementen be
treft dat IS de zaak van de federaties 

Suppor ters of terroristen ' 

Het eerste is natuurlijk fundamenteel 
en het zou wel eens de moeite lonen 
in de verschillende landen te peilen 
naar een mogelijk verband tussen de 
evolutie van het maatschappelijk wel
zijn en van het geweld in de sport (en 
elders) In verband daarmee kan ook 
wel eens nagedacht worden over de 
vraag of men het geweld in de sport 
wel degelijk wil bestnjden Stel dat 
men met een massa gendarmes het 
zover zou kunnen knjgen dat zelfs de 
Engelse supporters muisstil de match 
volgen en nadien even stil naar huis 
wandelen gaat het daar vermeden 
geweld dan met ergens anders Ofy 
laaien "^ Of om het anders te zeggen 
met een hele kilo zout erbij gaat men 
niet voor de keuze komen te staan 
supporters of terroristen ' 
En ovengens is het verbeteren van 
de maatschappij wel degelijk de taak 
van de overheid die zich o i beter 
daaraan kan wijden dan aan de vraag 
of ZIJ al dan niet geroepen is een bruut 
van een sjotter te vervolgen 
Wat de andere maatregelen betreft 
wel die zien er degelijk uit en op uit 
zondenng van de zaak van de com-
mercializenng — waarover straks 
meer - gezond ouderwets Zij heb
ben allemaal al hun ondoeltreffend
heid bewezen, en zullen voor de 
rest ook met meer kwaad stichten 
dan thans 

De taak van de media 

— De sportjoernalisten moeten be
ter opgeleid worden opdat zij de 
sport beter zouden kunnen situeren in 
het maatschappelijk geheel 
— Men moet wat meer aandacht 
besteden aan de betere sport en wat 
minder aan de gecommercializeerde 
vedetjessport 
— Overdreven nationalisme dient ge
weerd 
— Voorlichting inzake regels en re
glementen IS noodzakelijk 
— Joernalisten die vechten tegen 
geweld moeten beloond worden 
met een prijs . 
Dat schijnt allemaal juist De meeste 
sportjoernalisten zijn nog in die mate 
specialist dat de vedette het begin en 
het einde van alles is Vandaar mystifi-
katie chauvinisme vedettenkultussen 
in feite aanwakkenng van geweld Zij 
het onrechtstreeks 
Een gekend sportjoernalist zei ons 
ooit Hoe meer Anderlecht wint hoe 
meer ik verdien Men neme dat met te 
letterlijk maar het wijst in een richting, 
die echte joernalistiek moeilijk maakt 
Dat bij voorbeeld onze BRT de groot
ste ronselaar is van supporters voor 
een paar grote klubs en dit vedetten 

is een opmerking die wij al meermaals 
hoorden Maar of dat nu de taak is 
van dergelijk instituut Daaraan alle 
maal verhelpen dat wordt echter een 
andere zaak Het is allemaal goed en 
wel de joernalist dit en dat in de 
schoenen te schuiven maar men mag 
toch met vergeten dat hij vele bazen 
heeft en met zelden de zaken moet 
bekijken door de bril van een ander 

Eindresoluties 
• Iedereen moet samen
werken om het geweld te 
bestnjden 
• De ware sportetiek 
moet de jeugd aange
leerd worden 
• De overheid moet in
grijpen tegen het geweld 
• De commerciahzenng 
moet nauwlettend ge
volgd worden 

Zoals dat meestal het geval is met 
eindresoluties, is ook deze vaag ge
noeg om er verder alle kanten mee uit 
te kunnen Laten wij er dus verder 
met op ingaan 

D e voorwaarden voor geweld 

Er zitten in die resoluties beslist een 
aantal zeer positieve punten die ver
dienen verder — in volgende kongres-
sen — uitgediept te worden Er lopen 
ook een aantal ouwe koeien in rond 
die het volgend kongres waarschijn
lijk met meer halen al zijn die beesten 
soms verrassend taai 
En er zijn zaken die vaak aangehaald 
zijn maar voor zover wij weten met 
grondig bekeken 
Zo de commerciahzenng 
Heel wat federaties hebben de hun 
toevertrouwde sport(beoefenaars) 
aan handen en voeten gebonden 
overgeleverd aan «de commerce» in 
ruil voor een gespijsde « kas » 
Ver van ons te gaan beweren dat 
daar de oorzaak ligt van het geweld in 
de sport Maar het is er een van de 
voorname trouwens inmg verwant 
met de maatschappelijke oorzaak 
« Den Broos» zou minder penalty s 
maken — dus minder geweld bedrij

ven — als hij speelde voor 100 frank 
in plaats van voor 100 000 fr en het 
zou zijn president minder kunnen 
schelen of er gewonnen werd of met 
als er aan de overwinning met een 
paar uur TV-reklame vastzat voor 
tientallen miljoenen kijkers gratis voor 
niks en misschien op plaatsen die 
voor zijn publiciteit anders onbereik
baar zijn Broos en zijn baas zorgen 
dus voor «spektakel» en de massa 
stroomt toe Gefrustreerd en direkt 
bereid in te gaan op het verzoek zich 
te «engageren» Broos zijn baas de 
massa zij hebben de voorwaarden 
geschapen waarin de maatschappelij
ke gegroeide maar sluimerende be
hoefte aan geweld bij de minste aan
leiding kan oplaaien tot werkelijke 
gewelddaden Dit is uiteraard maar 
een teoretisch frank dat er voor zijn 
baas niks anders op het spel stond 
dan de afloop van het spel De massa 
zou met meer toestromen De voor
waarden voor geweld — althans in de 
sport — zouden met meer zo direkt 
aanwezig zijn 

Nog veel te doen I 

Het voorbeeld is natuurlijk al te sim
plistisch Maar de vraag waartoe het 
leiden kan is het met kan men door 
de commercializenng te stoppen 
ook het geweld stoppen ' 
De commercializenng stoppen is met 
moeilijk Een paar wetteksten vol
staan Er zijn trouwens landen waar 
men die weg opgaat 
Of het geweld zou verdwenen zijn als 
de sport weer een onschuldig spel 
IS geworden en met langer n zaak 
van vele miljoenen dat is voorlopig 
een vraagteken Dat zou moeten on
derzocht worden door degelijker men
sen dan WIJ 

Natuurlijk zou er hard geroepen wor
den van de dood van de sport In 
zekere zin ja Maar dan van de sport 
in de betekenis van het woord die het 
nooit had mogen knjgen De ware 
sport zou er met onder lijden Daaren
boven zou de weg terug naar onze 
bescheiden mening nog zinloos zijn 
zonder de maatschappelijke hervor
mingen waarover hoger sprake 
Ministers moet men met te vaak 
gelijk geven Maar minister De Backer 
had gelijk toen ze zei dat dit kongres 
moet verder gaan Er is enorm veel te 
doen en te onderzoeken als men het 
geweld uit de sport wil verbannen 
In afwachting dat men het geweld 
kortweg wil verbannen 

29 SEPTEMBER 1977 
WIJ t l 
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29 SEPTEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot CR 
1805 Rondomons 
1830 Rooien en blauwen (f) 
18 35 De zevende hemel 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De Muppet show (F) 
2040 Panorama 
21 30 Lachertjes 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere 
2225 Nieuws 

BRT 2 

1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot (O 
1805 Rondomons 

Magazine voor de jeugd 
18 30 Rooien en blauwen (O 
18 35 De zevende hemel 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog 

Dokumentaire 
21 05 Edinburgh Military Tattoo 

NED. 1 

1030 
1500 

1845 
1855 
1905 
1910 
1930 
2000 

2100 
2135 
2150 

2215 
2240 
2245 

Schooltelevisie 
Afscheid van «hart tot 
hart» 
De fabeltjeskrant (f) 
Nieuws 
Popeye (O 
Rubovia 
All in the family (f) 
Alleen voor de lol, alleen 
voor het spel 
Portret van danseres kaba-
ret-artieste en aktnce Vales-
ka Gert 
Herenleed 
Nieuws 
Van kamelen en computers 
Religieus informatief pro
gramma 
Ars Musica 
Tenslotte 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 Cijfers en letters 

Spelprogramma 
1945 De wonderbare wereld on

der water 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers CO 
21 15 Voor een briefkaart op de 

eerste rang 
2205 Van katoliek verzet is mets 

bekend, Majesteit 
Dokumentaire over W O II 
2245 Heel de mens 
2335 Den Haag vandaag 
2340 Nieuws 

30 SEPTEMBER 

BRT 

1400 
1800 
1815 
1845 
1910 
1945 
2015 

2045 

2220 

2305 

Schooltelevisie 
Beertje Colargol CO 
Open school 
Dag aan dag 
K T R C 
Nieuws 
Giraffen en aanverwanten 
Dokumentaire 
Het geheim van Soylent 
Green 
Science-fictionfilm 
Debat naar aanleiding van 
de film met als tema «De 
voedselvoorziening in de 
toekomst » 
Nieuws 

NED. 1 

11 30 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De fabel jeskrant CO 

1855 Nieuws 
1904 Black beauty CO 
1930 De roep van de visarend 

Dokumentaire 
1955 NCRV Internationaal Bloe-

mengala 1977 
21 35 Nieuws 
21 50 Praten met de ministerpresi

dent 
2200 KojakCO 
22 50 Muzikale meditatie 
2325 Nieuws 

NED. 2 

1845 De fabeltjeskrant CO 
1855 Nieuws 
19 04 Hunters goud CO 
1929 Chff Richardshow 
2000 Nieuws 
2025 Introduktie Tros-wintersei-

zoen 
2055 De verpleegsters CO 
2145 Andre Van Duin anders 

dan anders 
2210 Koning en keizer CO 

1 OKTOBER 

BRT 1 

1400 Europalia programma-over
zicht 

1410 Braubach 
1510 Journalisten over Duitsland 
1525 Anatol 
1540 Toensme in Duitsland 
1550 Sprookjestocht op de We-

zer 
1630 Europalia-agenda en speel

goedtentoonstelling 
1640 Arolsen 
1647 Belgen en Duitsers 
17 00 Duitse aanwezigheid in Bel

gië 
1705 «Du und sie» 
1715 Optreden van Freddy 

Quinn 
17 30 Hoe buitenlandse kineasten 

de Duitsers zien en voorstel
len 

1745 Duitse stereotiepen 
1945 Nieuws 
2015 Programma-overzicht 
20 25 « Ex kaïser Franz » 
21 25 Optreden van Freddy 

Quinn 
2140 Dusseldorf stad van de 

vrouw 
21 50 Klim Bim 
22 45 Oktoberfeest op het Flagey-

plein 
2300 Nieuws 

NED. 1 

1530 
1532 
1545 
1610 
1630 
1730 
1815 
1845 
1855 
1904 

1950 

2135 
2150 

2325 

Nieuws 
De Bereboot komt terug Cf) 
De holle bolle boom Cf) 
Wat je zegt ben je zelf 
Stuif es in 
Volleybal 
Teleac 
De fabeltjeskrant Cf) 
Nieuws 
Het kraamvogelmoeras 
Dokumentaire 
Napoleon 
Franse historische film van 
Sacha Guitry 
Nieuws 
Napoleon 
Vervolg van de speelfilm 
Nieuws 

NED. 2 

1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
19 05 De bereboot CO 
1910 Avro's toppop 
2000 Nieuws 
2025 Roots - W I J zwarten Cf) 
21 15 A v r o s Wie-Kent-Kwis 
2215 Televizier magazine 
23 00 Avro's sportpanorama 
2325 Nieuws 

2 OKTOBER 

BRT 1 

1000 Protestantse eredienst 
11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
14 30 Open school 
1500 De gebroeders Plem-Plem 

Cf) 
1515 Op de toeristische toer 

Vakantiedorpen 
15 45 De prijs van de vooruitgang 

Dokumentaire over de Ipilli-
engas in de hooglanden 
van Nieuw-Guinea 

1635 De Wies Andersen show 
1730 Sportuitslagen 
1735 Koncert Tenuto 
1830 Pierrot Cf) 
1835 Van Pool tot Evenaar 

Frankenland 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend I 
2030 Rubens schilder en diplo

maat 
21 25 Mezza Musica 
2210 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Euchanstievienng 
12 00 Ziekenverzorging thuis 
1430 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Ti-Ta-Tovenaar 
1627 Volleybal 
1655 Voetbaluitslagen 
1700 Vesper 
1730 Bencht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1855 De fabeltjeskrant 
1900 Nieuws 
19 05 Zijn eerste vulkaan 

Dokumentaire 
1950 Cantate Domino 
2030 Ja natuurlijk 

Spelprogramma 
2200 Bijbelgebruik in Nederland 
2235 Nieuws 

NED. 2 

1855 
1900 

1915 
1925 
2040 

2135 
2140 

2300 

De fabeltjeskrant 
Hoe Yoekong de bergen 
verzette 
Tot ziens in Sesamstraat Cf J 
Studio Sport 
De strijd tegen de slavernij 
CfJ 
Nieuws 
Hoe Yoekong de bergen 
verzette 
Dokumentaire reeks 
Nieuws 

3 OKTOBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot Cf) 
1805 Klem, klem kleutertje Cf) 
1820 Circus Rondau Cf) 
1845 Open school 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Mikro-makro 
2050 Grote lui kleine lieden 
21 40 Wikken en wegen 
2215 Nieuws 
22 25 Open school 

900 Doe mee 
9 30 Open school 

NED. 1 

1000 Schooltelevisie 
1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
19 04 Van den vos Remaerde 
1955 Indianen zijn ook mensen 

Dokumentaire 
2040 Charles Aznavour 

Show 
21 35 Nieuws 
21 50 Lord Peter Wimsey Cf) 
2235 Nieuws 

NED. 2 

1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Vikmg Cf) 
1930 De stuntelaars van Chica

go Cf) 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers Cf) 
21 15 The Muppet show 
21 45 Sanford en zoon Cf) 
2210 Brandpunt 
2330 Bisschoppensynode 
2350 Nieuws 

4 OKTOBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot Cf) 
1805 Sesamstraat Cf) 
18 30 Open school 
19 00 Paling en Ko 

De uitnodiging 
1910 Gastprogramma 
1945 Nieuws 
2015 Hodges James & Smith 

Amusementsprogramma 
2045 Verover de aarde 

20 jaar ruimtevaart 
21 35 Mallemunt 77 
2215 Nieuws 

BRT 2 

1400 Overname BRT 1 
2015 Het graan als wapen 
2015 De schaamte 

Zweedse psychologische 
film van Ingmar Bergman 
Cl 968) 

NED. 1 

1000 
1815 
1845 
1855 
1904 
2000 
2020 
2030 

2100 
2135 
2150 
2205 

2245 

2320 

Schooltelevisie 
Teleac 
De fabeltjeskrant Cf) 
Nieuws 
Het kleine huis special 
Van u wil ik zingen 
E O meer dan een omroep 
Adam of aap "̂  
Dokumentair 
Nader bekeken 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Ot en hoe zit het nou met 
s i e n ' 
Dokumentaire 
Waar is Kleertjes ' 
Duitse tv-film 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Calimero CfJ 
1917 The Hollies 

•Muzikaal programma 
2000 Nieuws 
2025 Quitte of Dubbel 

TV-spel 
2215 A k t u a T V 
2305 Nieuws 

5 OKTOBER 

BRT 1 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 Pierrot Cf) 
1820 De extase van het draaien 

Toeristische dokumentaire 
1845 De reservespeler 

Korte film 
1850 Luchtschippers Cf) 
1945 Nieuws 
2020 Het meisje van de TV Cf) 
2045 Geheimagenten 

TV-spel 
2215 Puur kuituur 

Kunst uit het hart 
2245 Nieuws 

NED. 1 

1100 
1530 

1635 
1700 
1825 
1855 
1904 
1950 
2000 

2050 

2120 

2135 
2150 
2205 
2235 
2320 

Schooltelevisie 
Wat heet oud "̂  
Programma voor oudere kij
kers 
Maya - de bij Cf) 
The Flmtstones Cf) 
Sesamstraat Cf) 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen 
Scenes uit een huwelijk 
Slot 
Liv Ullman 
Een gefilmd portret 
De Amerikaanse organist 
Dabiel Chorzempa speelt 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Panoramiek 
Studio Sport 
Nieuws 

NED. 2 

1815 
1845 
1855 
1904 

1929 
2000 
2025 
2030 

2335 

Teleac 
Toeristische tips 
Nieuws 
Heeft de regen een vader ' 
Dokumentaire 
Kenmerk 
Nieuws 
Socutera 
De bruiloft van Figaro 
Opera « buffa » m vier bedrij
ven van Mozart 
Nieuws 

TY-SELERTIE 
FILMINFORMATIE VAN 
30 SEPTEMBER TOT 
6 OKTOBER 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 
20 u 45 — BRT — Hef geheim 
van Soylent Green CVS 1973) 
Pessimistische science-fiction-film 
van Richard Fleisher met Charlton 
Heston en Edward G Robinson 
22 u 20 — RTB — La meilleure 
fagon de marcher CFr 1975) 
Dramatische komedie van Claude 
Miller met Patrick Dewaere en Pa-
tnck Bonchiley 

ZATERDAG 1 OKTOBEE 
21 u - LUX - Brigadoon (VS 
1954) 
Muzikale film van Vincente Minnelli 
met Gene Kelly en Van Johnson 
20 u 15 — RTB — Gevecht van 
San Sebastian CFr-Mex.-Sp 1968) 
Avonturenfilm van Henri Verneuil 
met Anthony Quinn en Charles 
Bronson 

22 u 10 — D1 — Gevecht in het 
shjk (VS 1959) 
Western van Richard Fleisher Met 
Lee Remick en Don Murray 

Z O N D A G 2 OKTOBER 
20 u 30 - F1 — Perfect Friday 
(VS) 
Gangsterfilm met Peter Hall met 
Ursula Andress en Stanley Baker 
20 u 30 — F3 — Peter Ibbetson 
(VS 1935) 
Dramatische film van Henry Hatha
way met Gary Cooper 

M A A N D A G 3 OKTOBER 
20 u 30 - F1 - Shane (VS 1953) 
Psychologische western van Geor
ge Stevens met Alan Ladd 

20 u 30 — F3 — Modesty Blaise 
(GB-VS 1966) 
Spionagefilm van J Losey met Te
rence Stamp en Monica Vitti 

DINSDAG 4 OKTOBER 
21 u 05 — BRT 1 — De schaamte 
(Zw 1967) 

Psychologische film van Bergman 
met L IV Ullmann 

19 u 30 - 0 2 - Si lver Lode (VS 
1954) 
Western van Allan Dwan met Dan 
Ballard 
22 u 30 - D3 - Angels with dir
ty faces (VS 1938) 
(Sangsterfilm van Michael Curtiz 
met Humphrey Bogart 

WOENSDAG 5 OKTOBER 
19 u 55 - RTB 2 - Les 400 
coups (Fr 1959) 
Eerste film van Truffaut met Jean-
Pierre Leaud 
20 u 30 - 0 3 - Piedra Libre 
(Arg 1975) 
Politiek kritische film van Leopoldo 
Nilsson met Marlina Ross 

DONDERDAG 6 OKTOBER 
19 u. 55 - RTB - Mash (VS 
1970) 
Satire van R Altmann met D Suther
land en E Gould 
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NOG STEEDS 
rfi 

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN 

WEES VEELEISEND 
Vanzelfsprekend blijven sommigen van onze mede
werkers wel eens beneden hun taak... U moet daar 
echter geen genoegen mede nemen ! 

Umag veeleisend zijn! Uis klant! U heeft recht op een 
hoffelijk en vriendelijk onthaal! Men moet uw naam, 
uw adres en uwe desiderata noteren! U mag een 
afspraak eisen! Uheeft recht op voorlichting en bege
leiding! Men mag U niet afschepen of alleen op pad 
sturen! 

U moet veeleisend zijn! U heeft recht op een voorstu-
(iiQ _ ja op meerdere schetsen en berekeningen ! tot U 
Alles weet Als klant heeft U zelfs recht op een gratis 
voorstudie! Umag eveneens rekenen op het kosteloze 
en belangeloze advies van onze technische, fiskale 
en financiële experten. 

En mochten wij, - waar of hoe dan ook! - tegenover 
U in gebreke blijven, dan zal de president van het 
bouwbedrijf U zeer dankbaar zijn als U hem dat dade
lijk laat weten. Het Algemeen Bouwbedrijf Kunnen 
draagt mijn naam! Ik wens die naam hoog te houden! 
Daarom zult U bij ons heel veel vinden wat U elders 
niet meer zult aantreffen. 

Wij reserveerden voor onze klanten interessante 
bouw- en villa-gronden die men elders aan die prijzen 
niet meer vindt Vanzelfsprekend blijven deze gron
den uitsluitend ter beschikking van onze klanten en 
verkopen wij deze niet aan spekulanten. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
ONZE JNFORMATIECENTRA . 

2000 ANTWERPEN, Meir 18 
1000 BRUSSEL, Koloniénstraat 50 
3600 GENK, Winterslagstraat22 
9000 GENT, Onderbergen43 
3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33 
2700 SINT-NIKLAAS,Zamanstraat54 

Tel.: (031) 31.78.20 
Tel.: (02) 219.4322 
Tel.: (011)35.44.42 
Tel.: (091) 25.19.23 
Tel.: (016) 23 37.35 
Tel.. (031)76.73.27 

Onze dokumentatie- en informatiediensten zijn alle 
door telex met de hoofdzetel verbonden, zodat wij 
altijd, alles, overal kunnen aanbieden! Waar U ook . 
woont, U vindt ons in uwe buurt. 

Wij beschikken verder over specialisten, ambachtslie
den en keurarbeiders, waarvan de meesten langer 
dan tien jaar bij ons werken! Daarom vindt U bij ons, 
wat elders niet meer kan geboden worden. U mag dus 
werkelijk de beste architekten raadplegen of Uwe 
inspiratie in de sjiekste bouwmagazines zoeken. Wij 
kunnen alles wat in Fontainebleau, Versailles, Wenen 
of Californië kan. Bij ons zal het alleen maar minder 
kosten! 

Verder staan wij aan de spits van de wetenschap inza
ke gezond en behaaglijk woneh. Wij zijn tot nog toe de « 
eersten en de enigen die wat kennen van bouw-biolo-
gie. 

Wie daarover méér wil weten moet een van onze spe
ciale voordracht-avonden meemaken. 

Tienduizenden hebben ondervonden hoe veilig men 
bij ons is. Dat moet, tot spijt van 
wie 't benijdt, zó BLIJVEN. ^^^^^^ KUNNEN 

algemeen voorzitter 

GEOPEND: alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. 

Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 
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A 32 CHAUFFEUR 
FRANS KERREMANS: 

WOLVERTEM. — Van Brussegem waar Vic Anciaux woont naar de Han
delsstraat • het is slechts een goede boogscheut Maar heel Vlaanderen 
doorkrursen : van het ene toneel naar de andere debatavond, dat werkt 
afmattend. Chauffeur Frans Kerremans, die met nummerplaat A32 rond-
toert, begeleidt staatssekretaris Vic Anciaux op zijn politieke tochten. 
Dat blijkt geen sinecure te zijn. 
Frans Kerremans « Het is zeer vermoeiend om het zware maratonwerk 
van de staatssekretaris te helpen afwerken Vic Anciaux moet te veel 
overal zijn Om het zware werk zonder risiko's tot een goed einde te 
brengen heb ik nu een beurtrol met kollega Paul Puttemans.» 

De chauffeur van een minister deelt 
het drukke leven van de politikus Van 
's morgens 8 u 30 tot geregeld diep in 
de nacht Debatavonden, met diskus-
sies achteraf En elke avond ook die 
vragjn omtrent sociaalidienstbetoon, je-
weetwel Het gebeurt dan ook wel een 
keer dat de chauffeur zijn excellentie 
attent maakt op het late avonduur en 
op de verplichtingen van morgen in de 
vroege ochtend En ook dat hij het 
geachte regenngslid als het ware bij 
zijn mouw in de staatsiewagen trekt 
Sinds enige maanden is Frans Kerre
mans chauffeur van staatssekretaris 
Vic Anciaux Frans kent Vic reeds 
lang , het zijn goede politieke vrienden 
Frans Kerremans houdt zich immers 
reeds geruime tijd aktief bezig met poli
tiek HIJ was voorzitter van de VU-afde-
ling Meise-Wolvertem-Oppem, tot hij 
bij de jongste gemeenteraadsverkie
zingen gemeenteraadslid werd 

OPPASSEN 

Omdat hij met tot zijn laatste dag aan 
een bakkersoven wou staan zag hij uit 
naar een andere job, tot hij zich een 
tijd geleden kon veroorloven alle be-
roepsaktiviteiten stop te zetten 
Frans Kerremans «Ik ben nogal een 
gladde kerel Ik houd van afwisseling, 
van boeiende dingen Toen staatsse
kretaris Anciaux een chauffeur zocht 
heb ik met lang geaarzeld Chauffeur 
worden was voor mij zeker met te 
mm, ik mag nu immers met mijn poli
tiek idool rondrijden » 

— Zo te zien moet de job van chauf
feur wel met zo boeiend zijn Als
maar wachten op zijne excellentie 
Frans Kerremans « Het is duidelijk dat 
ik VIC Anciaux van de ene bijeenkomst 
naar de andere vergadering moet voe
ren, en dat ik dan telkens een tijd lang 
op een nieuw vertrek moet wachten 
Maar, mijn baas maakt het mij met zo 
lastig Kom ik 's morgens bij hem thuis 
te vroeg voorgereden, dan word ik bin-
nengeroepen voor een babbeltje, een 
koffie en kan ik wat tijdschriften lezen 
Ik ben bij het gezin Anciaux vriend aan 
huis, ik noem de 7 kinderen bij hun 
voornaam en Vic zelf ook Dat maakt 
wel dat ik op mijn tellen moet passen 
als ik met de staatssekretaris in officie-
Ie kringen vertoef Dan wordt het 
« mijnheer Anciaux » « Mijnheer de mi
nister », kan ik zo moeilijk over mijn lip
pen krijgen 
Maar goed, ook de rest van de dag 
verveel ik mij zelden Op het kabinet in 
de Handelsstraat kan ik onder meer 
aan mijn sociaal dienstbetoon werken 
Ik ben wel geen rasechte politicus, 
maar ik moet toch mijn politiek man

daat in Wolvertem naar behoren ver
vullen Dat kan ik dus tijdens de tussen
pauzen van onze maratontochten » 

GOED GEZEL 

— We zien op onze autowegen wel 
eens een ministenele wagen in razen
de vaart voorbijvliegen 140 km en 
meer per uur 
Frans Kerremans «Ik ben geen snel
heidsduivel Wel IS het geweten dat 
sommige chauffeurs van hun minister 
de opdracht krijgen om het gaspedaal 
zo diep mogelijk in te drukken 
VIC Anciaux maant mij wel eens een 
keer aan om er vaart achter te zetten 
als hij als het ware op twee plaatsen 
tegelijk moet zijn Hij laat mij daarbij 
vrij om te rijden zoals ik verkies 
Geenszins rijd ik andere mensen van 
de weg af, en ik neem nooit risico's 
Hoewel het soms zeer snel moet gaan. 

Ik zeg niet graag: 

mijnheer de Minister" I I 

ben ik van oordeel dat ik op de eerste 
plaats VIC Anciaux veilig over de baan 
moet brengen Ook en zeker 
's nachts daarvoor dient toch een 
chauffeur » 
— Slaapt uw baas m de auto als hij 
rond middernacht huiswaarts keert "̂  
Frans Kerremans «Soms wel Hij 
heeft vertrouwen in mij Maar het 
gebeurt dikwijls dat wij op weg naar 
Brussegem een vertrouwelijk babbel
tje hebben Over de vermoeiende 
gebeurtenissen van de dag en zo Ook 
over sport ik tracht mijnheer Anciaux 
wat te onderhouden over het sportge
beuren Ik vind dat ik Vic Anciaux met 
alleen moet dienen, maar dat ik voor 
hem ook een goed gezel kan zijn V/ij 
leven immers toch urenlang samen, 
elke dag En ik zeg dan wel eens mijn 
mening over opdringerige mensen die 
hem na een debat of zo te lang heb
ben opgehouden Ik houd immers 
steeds het verder veHoop van de 
maraton voor ogen Die is hoe dan 
ook afmattend, maar ik vind dat ik 
moet meehelpen om het vele werk 
draaglijk te houden » 

FIER 

— Klaagt de staatssekretaris nooit op 
de terugweg "̂  
Frans Kerremans « Allicht Dat is toch 
menselijk Maar het gebeurt zeker met 
veel Anciaux heeft wel reeds enkele 
keren gezucht dat hij geen tijd vrij 
meer heeft voor zijn gezin Vooral 
vindt hij het erg jammer dat hij zijn 7-
jarig zoontje Roel zo weinig ziet » 
— De A32 rijdt met onopgemerkt 
rond Ook in de Wetstraat krijgt de 
Peugeot van Anciaux wel eens meer 
aandacht dan al de andere 

Frans Kerremans «Bedoelt ge de 
sticker «Ik ben Vlaming en daar ben ik 
fier op» die achteraan naast de num
merplaat prijkt' Die wordt inderdaad 
goed opgemerkt En daar worden wel 
eens opmerkingen over gemaakt Dat 
IS precies de bedoeling 

Ook daaruit mag blijken dat Vic An
ciaux met zomaar staatssekretaris ge
worden IS, maar dat hij gelooft in het 
groeiende natiebesef van zijn volk » 
Voor hij chauffeur werd van Vic An
ciaux heeft Frans Kerremans reeds 
een druk leven geleid Toen hij 15 jaar 
was moest hij zijn studies stopzetten 
omdat het gezin — vader was VNV-
gemeenteraadslid — het bijster moei
lijk had 
25 jaar lang werkte hij dan als pastei
bakker in Vorst en in St-Pieters-Wolu-
we 
Maar Frans had spoedig, behalve de 
politiek, ook nog andere hobby's voet

bal, duivenmelken, sprinten, deelne
men aan kwiswedstnjden 
In '58 was hij finalist in de TV-kwis 
100000 of mets Hij zorgde toen voor 
sensatie door te bewijzen dat door de 
jury afgekeurde antwoorden toch juist 
waren 
De jury sloeg echter terug en stelde 
een onsportief moeilijke eindvraag 
waarop 35 antwoorden moesten gege
ven worden op 5 minuten tijd Dat haal
de Frans met 
De chauffeur van Vic Anciaux heeft 
zich ook nog elders laten opmerken 
op het voetbalveld Hij is scheidsrech
ter bij wedstrijden in de Brabantse pro
vinciale Daar heeft hij zich een bij
naam op de hals gehaald de Fidel 
Castro van Brabant Hij loopt immers 
met een grote pet op om zijn brilgla-
zen tegen de regen te beschermen, en 
dan die grote baard 
In het voetbal, en als chauffeur Frans 
Kerremans blijft voortrennen van hier 
naar daar, jachtig maar toch nooit 
overspannen (hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 

WIJ 14 29 SEPTEMBER 1977 


