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Ulaams nationaal Uleekblail 

••• en 
de sanering 
van de 
uitgaven ? 
Wij zijn het eens met de grote lijnen van het fiskaal beleid dat, door het 
herverdelingseffekt en door het versmallen van de inkomenskloof, 
beantwoordt aan de fundamentele opties van de Volksunie terzake. 
Maar we kunnen ons onmogelijk akkoord verklaren met de wijze 
waarop de regering het tweede luik van het financieel beleid — de 
gezondmaking van de staatsuitgaven — blijft verwaarlozen. Het is 
onaanvaardbaar dat een samenhangend sanenngsplan van de 
staatsfinancies nog altijd uitblijft. De regenng aarzelt kennelijk om op te 
treden en om het mes te zetten in de vele en ergerlijke mistoestanden. 

De eerste-minister, of bij gelegenheid een andere excellentie, zullen af 
en toe wel publiek een somber beeld ophangen van de toestand der 
staatskas ; ze zullen daarbij ook wel eens een beroep doen op wat dan 
het civisme van de burgers moet heten. Al dat gepraat heeft echter 
nog niet meegebracht, dat zij in de regering de verantwoordelijkheid 
opnamen voor een grondig saneringsbeleid. 

Aan mooie woorden heeft de burger en belastingbetaler niets; hij heeft 
recht op daden Als van hemzelf civisme en soberheid gevraagd 
worden, dan moet het goede voorbeeld daarvoor van hogerhand 
komen. 

Er zijn een aantal staatsuitgaven die wellicht niet samendrukbaar zijn. 
Dat zal, in deze knsistijd, o.m. wel het geval zijn met de 
werkloosheidsuitkenngen, die meer dan 60 miljard zullen belopen. Maar 
de doolhof van openbare diensten en parastatalen staat vol 
Augiasstallen, die al jaren wachten op de mestkeerder. We citeerden 
vonge week het voorbeeld van Inbel, waarvan niemand het nut inziet, 
en van de Dienst voor Bevordering van de Produktiviteit, die er nooit is 
in geslaagd zijn eigen produktiviteit te bevorderen. Het zijn maar 
voorbeelden . in de jungle van de openbare sektor schuilen een groot 
aantal dergelijke diensten en instellingen, met hun vaak uitgebreide 
administraties en hoge begrotingen. Het moet een koud kunstje zijn om 
op korte tijd de inventaris te maken. 

De Volksunie is uitdrukkelijk niet akkoord met de huidige slentergang 
en met het nog langer uitblijven van een saneringsplan. Bij de eis naar 
een soberder staatsbeheer en een soberder gedrag kan en mag men 
van de politici vragen dat zijzelf het voorbeeld geven, maar moet men 
van hen in ieder geval eisen dat zij de moed opbrengen om in te gaan 
tegen de papierbaronnen, die in de uithoeken en schuiloorden van de 
openbare sektor hun privilegies hebben opgestapeld en hardnekkig 
verdedigen. 

WIJ verwachten van onze ministers dat zij in de regering krachtdadig 
zullen aandringen op daden. Wij verwachten van onze frakties, nu het 
parlement zijn werkzaamheden heeft hernomen, dat zij een biezondere 
zorg en aandacht zullen besteden aan dit essentiële luik van het 
financieel beleid en dat zij trage excellenties als horzels op het lijf zitten. 

(tvo) 

U l e e s t d e z e w e e k 
• Mathot hakte A-24 knoop slecht door 

biz. 3 

• ASLK -̂  ' ' i -oon met personeel en geld 
bIz. 3 

• Politiek gevecht in Brusselse kruldtuin 
bIz. 3 

• Diogenes : sausen niet sausiaal . . biz. 4 

• Het kader klaagt blz- 5 

• Noodklok luidt in Vlaamse muziekscholen 
bIz. 5 

• Onze wereld Friaui ontwaakt bIz. 6 

• Mechelen. noodgewest wacht op nieuwe 
arbeidsplaatsen bIz. 7 

• Wilrijk : beter samenwerken ? b!z. 8 

• Diest: weer wakker na 3 maanden slaap 
bIz 17 

• Koksijde : gemeenteraad einaeüjk geinstal-
leerd biz. 18 

• Een handvol plutonium !.. bIz. 20 

• Mekka en 3x Antweipen bIz. 21 

• Sport: kalme week bIz. 23 

• interview • Johnny Berebroeckx over sport-
para's biz. 24 

WIJ-KATERN 

• Kleine Egmont-encyclopedie bIz 2-8 

• Prof Eiaut en Vlaamse prominenten : zelfbe
stuur door Egmontpakt biz. ! 

• Nationale VU-kaderdag : Gent, 22 oktober 
biz. 1 



o?\m<i 

ONDERHANDELAARS 

Als buitenlander moet ik me ook in de 
strijd om het Egmontpakt beperken 
tot de taalkundige kanten van de din
gen. Vandaar m'n vraag: welke taal 
gebruiken de Nederlandstalige onder
handelaars tegenover hun Franstalige 
kollega's ? 

P.C. Paardekooper, Eindhoven 

Red. — In het Stuyvenbergkasteel 
spreekt naar verluidt elke' Egmont-
handelaar zijn moedertaal, en er Is 
voorzien in simultaanvertaling. 

LOKOMOTIEF BLIJVEN 

Persoonlijk neem ik in heel de Eg-
mont-affaire een genuanceerd stand
punt in en meen ik de redenen te 
begrijpen die de V U ertoe brachten 
aan deze regering deel te nemen. 
Deze « deelname aan de macht». wil 
echter niet zeggen dat onze partij, en 
dan in eerste instantie zijn spreekbuis 
« WIJ » kritiekloos tegenover deze re
gering moet staan Het is met met ein
deloze verhaaltjes over linten-knippen
de en bezoekjes-afleggende VU-rege-
ringsleden en met infantiele inter
views met de chauffeur-van-zijne-ex-
cellentie dat men de doorsnee VU-kie-
zer overtuigt. We geloven heus wel 
dat onze mensen deze ministeriele 
geplogenheden zo goed kunnen vol
brengen dan de gegadigden van de 
traditionele partijen zonder direkt in 
een beate bewondering te vallen. 
« W I J - mag geen «Volksgazet» wor
den. Wanneer de openbare opinie 
gaat geloven dat de V U de meest 
slaafse bewonderaar van deze rege-
nng is, tot in haar dwaasheden, verlie
zen we onze geloofwaardigheid. 

Het Egmont-pakt is nog geen wet en 
velen beginnen meer en meer te gelo
ven dat het een meesterlijke zet is 
van de traditionele partijen om de VU 
onherstelbaar gezichtsverlies te doen 
lijden. 

De CVP, toch nog onze meest ge
duchte tegenstander, neemt via haar 
kranten en belangrijke figuren, binnen 
en aan de rand van de partij, meer en 
meer afstand van deze regering.' Zo
wel op gemeenschapsvlak als op fis
kaal, sociaal-ekonomisch gebied De
ze partij staat klaar om, wanneer het 
mis loopt, met minimale schade uit het 
avontuur te komen. 

Het klinkt ongelooflijk, maar toch 
komt het zo over, dat CVP en PVV op 
Vlaams gebied radikaler lijken dan de 
gelukzalige VU. Eèn voorbeeld : met 
de CVP-jongeren moesten bordjes 
met «Vlaams Brabant» er op, gaan 
plaatsen, normaal had de VUJO dat 
moeten doen. 

Vlaamse bedrijfsleider, 
adverteer in • 'Wij». 
Het 'Vlaams-nationaal 
weekblad van 500.000 kie
zers. Informeer bij onze 
reklameman Karel Se
vers. 
«Wij», Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel. Tel. 
02/219.49.30. 

A-24 

De V U die gegroeid is met de Vlaam
se mistevredenheid mag haar kiezers 
met tegen de borst stoten met het te 
doen voorkomen dat in dit land nu 
alles OK is wanneer wij er bij zijn. 
Pacifikatie is een schoon woord, maar 
voorlopig blijft de VU de enige partij 
die het toepast. In plaats van deze ver
dachte lauwheid zouden we onze 
franstalige landgenoten moeten diets 
maken dat het Egmont-pakt de laatste 
kans IS voor België om te overleven 
en voor ons zeker geen eindpunt. 
Nooit waren meer Vlaamse mensen 
er zich bewust van dat Wallonië leeft 
en verteert dank zij onze mensen en 
onze centen, en dat verdere arrogan
tie onvermijdelijk moet leiden tot het 
vormen van een echte «Vlaamse 
Staat». 

Op dit moment moet de V U zich hoe
den voor matigende zelfgenoegzaam
heid. Zij moet de lokomotief van de 
Vlaamse beweging blijven. Scherp 
aanklagen wat er mis gaat, zelfs wan
neer er op een bepaald moment minis
terportefeuilles dienen ter beschik
king gesteld. 

In het pokerspel dat nu gespeeld 
wordt hebben wij duidelijk de zwak
ste kaarten. Er zal meesterlijk dienen 
gemaneuvreerd om de krisis die onze 
partij dreigt, af te wenden en om te 
zetten in nieuwe kansen. 

H.V., Wilrijk. 

Red. — De VU, en meer speciaal 
- W I J » , zijn geen krit iekloze bewon
deraars van de regering. Wel menen 
ze, dat deze regering met het Eg
montpakt een essentiële taak in de 
Vlaamse ontvoogdingsstr i jd heeft te 
vervullen. Ze willen de regering daar
toe alle kansen geven. Daarom zijn 
ze geen krit iekloze maar wel gedisci
plineerde medespelers. De VU heeft 
nauwkeurig de punten bepaald die 
moeten gehaald worden, zoniet zal 
ze niet aarzelen te breken. Niet voor 
het plezier worden portefeuil les 
aanvaard en desnoods ook toegevin
gen, maar voor het bereiken van 
essentiële doelen. De maat waarmee 
wij de regering meten is precies de 
maat van de mogeli jkheid om deze 
doelen te bereiken. 

FDF-DIREKTRICE 

Volgens een artikel in «Wij» van 6 
oktober 1977 zou de benoeming van 
de FDF-schooldirektrice in St.-Lam-
brechts-Woluwe na de verwezenlij
king van het Egmontpakt met meer 
mogelijk zijn, daar de Nederlandse 
Gemeenschapskommissie in de be
trokken gemeente de benoeming on
gedaan zou hebben kunnen maken. 
Deze stelling kan ik niet bijtreden. 
Krachtens het Egmontpakt heeft een 
Gemeenschapskommissie een dubbe
le taak: a) de gemeentelijke kulturele 
aktiviteiten stimuleren; b) een ver
plicht advies verstrekken over ieder 
kultureel voorstel van de gemeente 
(...). In de mate de benoeming van 
een schoolhoofd als een «kultureel 
voorstel» wordt beschouwd, zijn de 
Nederlandse en de Franse Gemeen
schapskommissie verplicht een advies 
daaromtrent uit te brengen Cm het 
Egmontpakt staat • elke kommissie 
heeft tot taak . ) . Dit advies is dus 
verplicht, maar met bindend. Dit laat
ste kan ook moeilijk, vermits de advie
zen van beide kommissies over bijv. 
deze benoeming tegenstrijdig kunnen 
zijn. De uiteindelijke beslissing ligt dus 

bij de gemeenteraad, die met deze 
adviezen geen rekening moet houden 
Krachtens het Egmontpakt kan de 
Nederlandse Gemeenschapskommis
sie wel beroep aantekenen bij de 
Brusselse executieve, die dan bij dub
bele meerderheid moet beslissen. Dit 
betekent dat de meerderheid van de 
Franstalige leden van de executieve 
moet instemmen met de vernietiging 
van deze benoeming. Niet de Vlaam
se gemeenschap — zoals «Wij» 
schrijft — maar de Franstaligen kun
nen deze benoeming ongedaan ma
ken. En dat zie ik niet gauw gebeuren. 

M.D., Kessel-Lo 

Red. — In een plechtige, nadrukkelij
ke en gemeenschappeli jke verkla
ring vorige week hebben H. Schiltz, 
W. Martens en Van Miert bekend 
gemaakt dat de Vlaamse gemeen
schapskommissie wel degelijk terza
ke bevoegd is en de macht heeft. 
Denkt U dat deze drie parti jvoorzit
ters ofwel onwaarheid vertellen of
wel het mis voor hebben? 

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

DILBEEK 

In Limburg zijn enkele syndikale 
machtswellustelingen er dan toch in 
geslaagd een deel van het absurd 
A-24 projekt door te drukken. Dat een 
ACV-gijzelaar als minister Dhoore de 
meest elementaire politieke moed 
mist om als leefmilieuminister konse-
kwent te handelen, is normaal. Voor 
wie de intriges in die middens kent is 
dat geen nieuws meer. In Limburg heb
ben we vier jaar lang rond de A-24-be-
tongieterij de meest ongelooflijke 
staaltjes gezien van machtsmisbruik 
en politieke koehandel. Maar dat zelfs 
de Volksunie als regeringspartij in 
deze dramatische momenten doet als
of haar neus bloedt, is het bewijs dat 
wie eenmaal uit de grote ruif mag 
mee-eten alle politieke en demokratis-
che beginselen verloochent: 
Een levend bewijs daarvan is wel de 
houding van Rik Vandekerkhove. De
ze man heett zijn sukses bij de laatste 
parlementsverkiezingen — en dus 
ook zijn minister-portefeuille — te dan
ken aan de stemmen van duizenden 
milieubewuste Limburgers. Zijn hoofd
motief in de kiescampagne — en dat 
van de hele VU-Limburg — was de 
onvoorwaardelijke strijd tegen de 
A-24 

Zich dik maken rond kommunautaire 
en andere abstrakte kwesties is ge
makkelijk en ongevaarlijk, nietwaar? 
Wat zijn we met zelfbestuur en kultu
rele autonomie en noem maar op, in 
een totaal onleefbaar gemaakt land ? 
Bedenk U we l : de Limburgers zullen 
U met de volgende verkiezingen in-

Het is aanvaardbaar en het is zelfs 
wenselijk dat de fatale verkavelings-
politiek en een bepaald soort schijn
heiligheid van de CVP-burgemeesters 
van Dilbeek nog even in hennnering 
worden gebracht. U hebt trouwens 
lang genoeg gewacht — en dat pleit 
voor U — om argumenta ad hominem 
te gebruiken. Nochtans sluipen er in 
de informatie voor uw uiteenzetting 
over Dilbeek — om het zacht uit te 
drukken — een aantal schoonheids
fout jes: Het franstalig verkiezings
pamflet van CVP-burgemeester G. 
Mot dateert met van 1970, maar van 
1964. In welke taal burgemeester Ver
gels thuis met zijn kinderen konver-
seert weet ik niet en ik veronderstel 
dat de schrijver van betreffend artikel 
dat ook niet weet. Wel weet ik dat zijn 
kinderen naar een Vlaamse school 
gaan en aangesloten zijn bij een 
Vlaamse jeugdbeweging. Men mag 
niet uitsluiten dat men ook omwille 
van eerlijke motieven van gedacht 
kan veranderen. 

Het is natuurlijk moeilijk 's mensen 
ware motieven te kennen. Maar dat 
sommigen a prion de Volksunie een 
te grote portefeuillehonger aansme
ren, doet er mij aan denken dat vele 
mensen met geloven in onbaatzuchtig
heid omdat ze niet in die van zichzelf 
kunnen geloven. Hun eigen drijfveren 
projekteren ze dan in de huid van een 
ander: zoals de waard is, vertrouwt 
hij zijn gasten... Echter diegenen die 
denken dat politiek alleen maar het 
verdedigen is van belangen, zullen het 
nooit begrijpen en laten zich opnemen 
in het kollektief van een georche-
streerde Egmontpsychose... 

C.W., Dilbeek 

dachtig zijn. Daar staat het aktiekomi-
tee A-24 borg voor. 

A.A., Hasselt 

Red. — De houding van de VU inza
ke Limburg is niet veranderd. Moet 
de VU de regering uit omwil le van 
de A-24? Straks, na het Egmontpakt 
behoort de bevoegdheid over tracé 
en inplanting van grote Infrastruk-
fuurwerken tot de gewesteli jke be
voegdheid. En worden toekomstige 
A-24 drama's onmogelijk. Zou het 
niet kunnen, dat Vandekerckhove 
deze niet-betonnen toekomst belang
rijk genoeg vindt om te bli jven waar 
hij i s? 

36 UREN WERKEN 

In Wij van 6-10-77 verscheen er een 
artikel onder de t i tel : « 36 uren wer
ken of met». Graag had ik enige ver
duidelijking hieromtrent; ziet de schrij
ver het hele geval, met of zonder loon
verlies, want dit maakt uiteindelijk het 
grote verschil. Er zal omtrent dit alles 
nog een aardig woordje gepraat en 
geschreven worden daar dit onder
werp «werkdagverkorting» (het) te-
ma is van de vrouwendag '77-leper. 
Mijn twijfel sterkte me daar schrijver 
van voorgenoemd artikel aanhaalt: 
« Alsof we niet zelf kunnen kiezen hoe 
we ons gezinsinkomen samenstel
len ». O ja I, ik dacht van met, het is 
nog altijd hoe meer hoe liever ten kos
te van alles. Daar moet hij het zeker 
niet gaan zoeken. 

CR., leper. 
(Lezersbrieven hoeven niet altijd over 
het Egmontpakt te gaan). 

brief van de 
redaktie 

Brussel,12 oktober 1977 

Waarde lezer(es), 

Voor de vierde maal brengen we in 
'WIJ' een katern, gewijd aan het 
Egmontpakt, deze keer opgevat 
als een encyklbpedie. 
Met trefwoorden verstrekt deze 
katern informatie over het Egmont
pakt en over wat daaraan vooraf
ging. 
Deze katern zal nogmaals aan alle 
leden van de Volksunie toegestuurd 
worden, wat de informatie kompleet 
maakt. Men zal later niet kunnen 
zeggen dat de Volksunie haar basis 
niet (uitvoerig) heeft ingelicht 
over het hoe .en het wat van wat 
uiteindelijk de basis zal zijn 
van een gefederaliseerd België 
en dus van een Vlaamse Staat. 
We hopen dat deze nieuwe vracht 
informatie - die alfabetisch 
gerangschikt het gebruik ervan 
ten zeerste vergemakkelijkt -
zal helpen bij de diskussie over 
het pakt, die thans volop bezig 
is. 
Uiteraard zijn sommige artikels 
en rubrieken weggevallen, maar U 
zult begrijpen dat in deze 
beslissende fase van de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd voorrang moet 
gegeven worden aan datgene, dat de 
volksnationale toekomst zal 
bepalen voor lange tijd. 

WIJ 1 13 OKTOBER 1977 
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WAARHEEN 
MET PERSONEEL 
EN GELD ? 
Haalt de unitaire spaarkas het jaar 1985? Dat was in mei van dit jaar 
reeds een prangende vraag, en momenteel gelijkt het er op dat de 
ASLK-bankkluis in dit najaar een politieke belangstelling 
zal genieten. Immers, de overjarige Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
moet om minstens drie redenen in de schijnwerpers geplaatst wor
den : 
— Spoedig (tegen het einde van deze maand) moet een franstalig 
direkteur, die het personeelsbeleid beheerst, vervangen worden. De 
heer Léon Giot is immers pensioengerechtigd. 

ASLK: 
— Met een groeiend ongeduld wordt de « blauwdruk voor een eigen 
spaarkas » van de Vlaamse Bond van het ASLK-personeel om en om 
gedraaid... In afwachting van een eerste stap van de minister van 
financiën om hel federalizeringsproces in deze instelling op gang te 
brengen. 

— Omtrent de ASLK zijn er bovendien ook grootse plannen om van 
deze spaarkas van Walthère Frère-Orban morgen een volwaardige 
staatsbank te maken... 

In de — al dan met onderaardse 
— gangen van het ASLK-imperi-
um wordt op dit ogenblik vooral 
veel drukte gemerkt bij het af
scheid van de frankofone perso-
neelsdirekteur, de heer Léon Giot. 
Al de jaren dat deze man de touw
tjes van het personeelskader in 
handen had, werden de voorge
schreven en billijke laalverhoudin-
gen met voeten getreden. 
Globaal bekeken werken er bij de 
ASLK momenteel evenveel frans-
taligen als nederlandstaligen. 
Dat betekent — alleen reeds 
rekening gehouden met de her
komst van de spaargelden — ont
zaglijk veel arbeidsplaatsen die 
de Vlaamse bedienden moeten 
ontberen. In de kaderfunkties ont
breekt volkomen enig respekt 
voor taaiverhoudingen. 
Immers, het merendeel van de 
deposito-gelden wordt in Vlaande
ren geboekt. 
Wordt ons nu gemeld dat tijdens 
de zomervakantie een dertigtal 
franstaligen, zonder het wettelijk-
voorziene taaleksamen, werden 
aangeworven voor Brusselse 
ASLK-kantoren... I 
Bij ons weten heeft de Limburgse 
direkteur-generaal, Luk Aerts, 
daarvoor nog geen degelijke ver
antwoording gegeven. Evenmin 
als voogdijminister Gaston 
Geens. Het stilzwijgen omtrent de
ze benoemingen wakkert de spe-
kulatieve koorts omtrent de opvol
ging van personeelsdirekteur 
Léon Giot sterk aan... 

KRITERIA 

Het vakantiewerk van de franstali-
ge liberaal — de heer P Herbecq 
— plaatst de federalizering van 
de ASLK-instellingen in eer 
scherp daglicht. Dit direktielic 
(1ste direktie) zorgde voor een 
rapport over nieuwe (genormali
seerde) rekeningnummers voor 
zowat 10 miljoen spaarboekjes. 
Deze ASLK-advizeur opteerde 
voor lokalizering van de gelden 
op basis van de ASLK-verkoop-
punten Eerlijker (en de enige 
objektieve maatstaf) zou zijn om 
de vernieuwde ASLK-spaarboek-
jes te nummeren op basis van de 
woonplaats van de rekening
houders. Dat eist trouwens de 
Vlaamse ASLK-Bond. Maar, deze 
optie — de enig-aanvaardbare 
voor de ASLK-klienteel in Vlaan
deren — wordt in de Brusselse 
kantoren van de bijna-overheids-
spaarkas nog met onderschre
ven. 

Intussen wordt ook nog in be

sloten direktiekamers gewerkt 
aan een staatsbank: de ASLK in 
een nieuw bankavontuur betrek
ken... 

Deze investeringsbeslissing 
wordt uitgerekend genomen op 
het moment dat de ASLK-spaar-
kous blijft rotten... 

Het is geweten dat een commer
ciële bank geenszins het geld van 
spaarders (vele kleintjes...) kan 
versmaden... Al de ASLK-dien-
sten verzetten jaarlijks samen 
meer dan 3.000 miljard frank. Dit 
is véél geld. Veel Vlaams geld. 

Dat geld mag geenszins nog lan
ger door frankofone beheerders 
en direkties beheerd worden. 
(HDS) 

Politiek gevecht in Kruidtuin 
Op het kabinet van openbare 
werken werden eind vorige 
week twee dossiers ingediend 
om aan de Kruidtuin in Brussel 
een nieuwe bestemming te ge
ven. 

Het staatssekretariaat van Ne
derlandse kuituur van Vic An-
ciaux stelt alles in het werk om 
dit uitstekend en prachtig gele
gen eigendom te verwerven en 
uit te bouwen als Nederlandsta
lig kultuurcentrum in het hartje 
van Brussel. 

In tweetalige kultuurpaleizen kwa
men de Vlamingen steeds onvol
doende aan hun trekken. 
Het kreatief talent — muziek, 

toneel, enz... — heeft dringend 
behoefte aan een ontmoetings
centrum. In en om de Kruidtuin 
zouden Mallemunt, zomer- en 
openluchtanimatie, teater, koncer-
ten, tentoonstellingen, ateliers, 
dans, enzoveel meer aan hun trek
ken kunnen komen. 

Als Vlaams kultureel centrum 
komt de Kruidtuin — na de gemis
te kans met de «Ancienne Belgi-
que» — uitstekend in aanmer
king. Maar, ook staatssekretaris 
Persoons wil — nadat hij reeds 
eerder bekendmaakte het glazen 
huis van Glaverbel te zullen opko
pen — evenzeer de Kruidtuin 
voor Franse kuituur verwerven; 

meer bepaald als jeugdcentrum. 
De Kruidtuin is momenteel eigen
dom van het ministerie van Land
bouw. De beslissing voor een toe
wijzing aan Franse of aan Neder
landse kuituur lijkt nu In handen 
van het Brussels ministerieel ko-
mitee. Er is 1 kans op 2 dat de 
Kruidtuin een groot Nederlands 
kultuurcentrum wordt Afwachten 
maar hoe het politiek gevecht in 
de Kruidtuin beslecht wordt 

In een geest van «pacifikatie » ver
dienen de Brusselse Vlamingen 
nu wel dat na jarenlange pesterij
en in frankofone paleizen, de 
Kruidtuin als Vlaams ontmoetings
centrum kan ingericht worden. 

A24: 
Mathot hakte knoop slecht door 
Het was te verwachten dat de beslissing van minister van openbare 
werken Mathot de reeds gebouwde «kunstwerken » van de A-24 
autoweg in Limburg niet zou vernietigen... Dat is dan vorige week 
ook gebeurd. Minister Mathot, die eerder nieuwe aanbestedingen liet 
uitstellen, hakte de knoop door en hij besl is te: de omstreden A24 
wordt deels wel en deels niet gerealizeerd. 
Het aktiekomitee tegen de A24 én de VU-Limburg zijn geenszins 
gelukkig met de ministeriële beslissing. 
Het aktiekomitee is van oordeel dat de minister té weinig rekening 
heeft gehouden met de bezwaren die herhaaldelijk in deskundige rap
porten werden geuit. Volksvertegenwoordiger, professor Willy De-
saeyere verklaarde ons verheugd te zijn over de kordate houding 
van Mathot die driekwart van het A24 trajekt afschreef, maar het VU-
kamerlid vindt het A24 kompromis in zijn geheel onaanvaardbaar 
omdat nog teveel natuurgebieden (o.m. de Dommelvallei) bedreigd 
zijn, én omdat uitgerekend het verkeerstechnisch minst verantwoor
de gedeelte van de nieuwe Limburgse A-weg de ministeriële zegen 
kreeg. 

De beslissing van minister van 
openbare werken Mathot werd 
voorafgegaan door heel wat ge-
heimdoenerij die de uiteindelijke 
besluitvorming in Limburg moeilijk 
aanvaardbaar maakt. Tenzij voor 
de leden van de raad van beheer 
van de A24 bouwheer: de inter-
kommunale E39. 
Aan de bedenkingen en bezwa
ren van een omstandig weten
schappelijk VU-rapport is minis
ter Mathot slechts ten dele tege
moet gekomen. 
Als minister keek hij evenwel op 
tegen een aantal zogenaamde 
kunstwerken — bruggen — die 
in het groene landschap uitda

gend liggen te wachten op aan
sluiting met een betonnen A-lint: 
een erfenis van zijn voorgan-
ger(s) 

KRITIEK 

Minister Mathot nam op donder
dag 6 oktober uiteindelijk volgen
de beslissing: 
1, Het tracé Lommel-Wijchmaal 
wordt uitgevoerd als een expres
weg van 2 keer 2 rijstroken, over 
een breedte van 28 meter; 
2 Tussen Wijchmaal en Helchte-
ren wordt een aansluitina voor
zien op de rijksweg NI 5 ; 
3. De verbinding Hasselt-St.-Trui-

den wordt versneld uitgevoerd; 
4. De «ring» rond Hasselt wordt 
gesloten, en bij de aanbestedin
gen zal voorrang worden ver
leend aan een nieuwe brug over 
het Albertkanaal (op de N48); 
5. Over de (in aanbouw zijnde) 
brug in Godsheide wordt geen 
verbinding met Genk uitgevoerd, 
zodat het natuurgebied «De Ma
ter» met zal geschonden wor
den ; 

6. De verkeersonveilige W17 
(Maasmechelen) zal verbeterd 
worden, en fietspaden zullen ver
sneld aangelegd worden. 
Het ligt voor de hand dat de 
beslissingen van minister Mathot 
geenszins onverdeeld gunstig 
werden onthaald. 
Uiteraard blijft vooral het A24-tra-
cé Lommel-Wijchmaal kritiek en 
ergernis opwekken. In Houthalen, 
Zonhoven en Hasselt worden gro
te natuurgebieden gered. 

Minister Rik Vandekerckhove 
(Wetenschapsbeleid) heeft, vori
ge maandag, aan minister Mathot 
zijn bezorgdheid meegedeeld 
over de toekomst van de waarde
volle Dommelvallei. Naar verluidt 
heeft minister Mathot toegezegd 
de nodige voorzieningen te zullen 
treffen om dit natuurgebied te vrij
waren Minister Mathot heeft ook 
nog gezegd het Vlaams minister-

komitee te verzoeken het niet-
aangelegde wegenraster defini
tief uit de gewestplannen te 
schrappen. 
Kamerlid Willy Desaeyere: «De
ze week nog zullen wij minister 
Mathot trachten te overtuiaen om 
de A24 met nog zowat 10 km in 
te krimpen, een goede regeling 
zou zijn de NI5 te vervoegen bij 
kilometerpaal 66 (i.p.v. 56). 

Positief is volgens Willy Desaeye
re alleszins dat de «recyclage-
idee» — geruime tijd geleden 
door de VU voorgesteld — door 
Mathot werd bijgetreden: een 
nieuwe autoweg wordt aange
legd op de plaats van een oude 
verbindingsweg, zodat geen groe
ne ruimte meer verloren gaat... 
Door de VU-Limburg wordt het 
A24-kompromis evenwel als ge
heel van de hand gewezen. 
De Volksunie-jongeren hebben 
meegedeeld «ontsteld te zijn» 
over de ministeriele beslissing. De 
VU-jongeren veroordelen het 
«optreden van de Limburgse 
ACV-top en van de minister van 
Leefmilieu, die de enige juiste en 
demokratische oplossing in de 
weg stonden . (...) De aantasting 
van unieke natuurgebieden en de 
verspilling van hektaren land
bouwgrond blijven onverant
woord», (hds) 
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VU wil staatsfinanciën 

aanzuiveren 
Het Partijbestuur van de Volksunie dringt er sterk op aan dat priori
teit zou verleend worden aan de spoedige uitwerking van het plan 
tot sanering van de staatsfianciën, er kan en moet gesnoeid worden 
in een aantal overbodige instellingen en uitgaven. 
In verband met de kaders meent het Partijbestuur dat de eigen rol 
van het kaderpersoneel moet erkend en gevalorizeerd worden door 
hen in de ondernemingsstruktuur een eigen plaats toe te kennen die 
overeenstemt met hun verantwoordelijkheid. 
Het Partijbestuur dringt er op aan dat de in de regeringsverklaring 
voorziene specifieke maatregelen ter bevordering van de oprichting 
en de expansie van de kleine en middelgrote ondernemingen zo 
spoedig mogelijk zouden gekonkretizeerd worden. 
In verband met de verklaring van de h. De Somer, rektor van de KUL 
hoopt het Partijbestuur van de Volksunie dat overleg tussen de par
tijen zo spoedig mogelijk tot een werkelijk doortrekken van de kultu-
rele autonomie naar het universitair onderwijs zal leiden. 
Ten slotte eist het Partijbestuur dat de herstrukturering van de dien
sten van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel thans snel zou 
doorgevoerd worden teneinde een echt evenwicht tussen de Vlaam
se en de Franstalige invloed aldaar te verwezenlijken. 

M O L : EEN 
O N V E R A N T W O O R D E 
K W E E K 

Het kerncentrum van Mol vierde 
dus vorige week zijn 25-jarig 
bestaan. Er was een koninklijke 
belangstelling voor deze selekte 
bijeenkomst. Meteen werd van 
officiële zijde de overtreding 
van de taalwetten in deze instel
ling officieus goedgepraat... 

De Landelijke Bediendencentra-
Ie ( L B O zorgde die dag voor 
èen stil protest, door middel van 
een afwezigheidspolitiek. 

"Het voortzetten in een interna
tionaal verband, van de deelne
ming van België aan de ontwik
keling van een snelle kweekreak-
tor beschouwen wij als een ab
solute prioriteit, zowel voor het 
SCK, als voor de industrie ; zo 
zei direkteur-generaal Ame-
linckx ti jdens het feestgebeuren. 

Overigens kon ook vernomen 
worden dat een groot gedeelte 
van het nieuwe vijfjarenplan van 
dit kerncentrum gericht is op de 
ontwikkeling van de (omstreden) 
snelle kweekreaktor... Volgens 
onze informatie heeft de Belgi
sche regering tot nog toe nog 
geen salomonsoordeel geveld 
over de bouw van snelle kweek-
reaktoren. Wel wordt inmiddels 
geld van de belastingbetaler aan
gewend om het projekt-Kalkar 
én om de studieprojekten van 
Mol mogelijk te maken... 

In het kernkabinet noch in het 
parlement werden dergelijke en

gagementen ter diskussie ge
bracht. Vorige week vertolkte mi
nister van Buitenlandse Zaken 
Henri Simonet nochtans het off i
cieuze regeringsstandpunt: de 
ontwikkeling van kernenergie 
moet aangemoedigd worden. 
Het wordt blijkbaar hoog ti jd dat 
het anti-nukleair front spoedig 
een politieke gestalte kr i jg t ; 
Henri Simonet en Amelinckx van 
Mol ten spijt. 

GEEN 
K O M P E N S A T I E P O L I T I E K 

De Vlaamse intergewestelijke 
van het ABVV heeft zopas ge
waarschuwd voor een « politiek 
van kompensaties» als instru
ment van het nationaal ekono-
misch beleid. Vanuit deze hoek 
wordt dus momenteel een duide
lijke federalistische stem ge
hoord. Wat niet zonder belang 
is. Deze Vlaamse socialisten ver
werpen kategoriek de ekonomi-
sche politiek, zoals die jaren
lang in het unitaire België werd 
gevoerd. En zij bepleiten een 
loyale en spoedige uitvoering 
van het gemeenschapspakt. 

De stimulering van de ekonomie 
kan volgens het A B W slechts 
het best gebeuren door het vast
leggen van de middelen in het 
kader van een gezamenlijk over
leg, waarbij nationale solidariteit 
niet mag uitgesloten worden. 

Wat iets heel anders is dan de 
voor Vlaanderen nadelige kom-
pensatiepolitiek. 

: i i i i « « ^ ' 

DEFLATIE, EXPORT EN GOM'S 

Het gaat niet goed met onze 
Vlaamse ondernemingen: de 
moeilijkheden en bedrijfsslui
tingen halen elke dag evenzo
veel krantekoppen. Het minister
ie van ekonomische zaken becij
ferde dat de ekonomische groei 
is stilgevallen en de werkloos- . 
held onstuitbaar blijft oplopen. 

Op het staatssekretariaat voor 
Vlaamse Streekekonomie heeft 
men nu ook al deflatoire kenmer
ken in onze ekonomie ontwaard : 
net zoals in de jaren dertig, een 
overproduktie in sommige sekto
ren en prijsinstortingen bij ge
brek aan voldoende vraag. 

Uitgerekend op dit moment kon
digt het Vlaams Ekonomisch Ver
bond voor volgend jaar een kon-
gres aan over uitvoer-invoer en 
investeringen. 

Onze beperkte thuismarkt 
dwingt ons om ook in de toe

komst veel te exporteren. Maar, 
de export is een bijzonder kwets
bare sektor, onder meer wegens 
konkurrentie van derden. 

Het VEV heeft zich nu voorgeno
men nieuwe wegen aan te dui
den waarlangs vooral de kleine 
en middelgrote ondernemingen 
hun buitenlandse kommerciële 
relaties kunnen verbeteren. 

Nu reeds wordt minister De 
Bruyne er op attent gemaakt dat 
een verbreding van de middelen 
van het Fonds voor de buiten
landse handel zich opdringt. De 
overheidssteun ter stimulering 
van de export dient versoepeld 
te worden, aldus het VEV. 

Op de perskonferentie vorige 
dinsdag zei afgevaardigd-be
heerder De Feyter ook nog « dat 
de gewestelijke ontwikkelings
maatschappijen de verkeerde 
weg opgaan ». Volgende maand 
zal het VEV een GOM-dossier 
publiceren. 

Rik Vandekerckhove, minister van Wetenschapsbeleid, bracht dinsdan 
een bezoek aan de N.V. ETCA (ACEC) te Mont-sur-Marchienne (Char
leroi) waar hem het grond-kontrolesysteem van de Europese lanceerra-
ket «Anane» werd voorgesteld. ETCA realizeerde dit kontrolesysteem 
in uitvoering van een rechtstreeks kontrakt met het « Centre National 
dEtudes Spatiales» in Frankrijk. Het systeem zal over enkele weken 
verzonden worden naar de lanceerbasis van het C.N.E.S. te Koeroe in 

Frans Guyana. 

Enkele jaren geleden, toen het rommelde in de Kempense 
mijnstreek, moesten we op een avond ergens aan de Maas
kant het woord richten tot den Limburgsen volke. Op weg 
daarheen maakten we halt aan het station te Hasselt om er, 
in een door alle Limburgers gekend friethuis, enige inwendige 
versterking te zoeken. Onder het afdakje vóór de dampende 
vetketels hadden wij een kortstondige en zeer aangename 
ontmoeting met de heer Gaston Durnez die — net als wij — 
gewapend met een tipzak, de inwendige mens versterkte 
alvorens gekonfronteerd te worden met een Limburgs 
publiek waarvoor hij — eveneens net als wij — het spreekge
stoelte moest bestijgen. Deze ontmoeting leerde ons dat alle 
ijdelheden ijdel zijn en dat omjubelde feest- of strijdredenaars 
vaak in de grond zeer bescheiden frietkraambezoekers zijn. 
Ze leerde ons evenzeer, het belang van de frietkramen in de 
Vlaamse ontvoogdings- en kultuurstrijd naar waarde te schat
ten. 
Inmiddels is de friet, net als de haring en de mossel bezig om 
het statuut van volksvoedsel te ontgroeien Het vraagstuk 
van de hoge frietprijs wordt zo prangend, dat de minister van 
Ekonomische Zaken een diepgaand onderzoek heeft bevo
len. Daarbij is aan het licht gekomen dat de friet verkocht 
wordt tussen 25 en 35 fr. per pakje gaande van 180 tot 350 g. 
De rezultaten van dit onderzoek hebben ons zwaar ge
schokt Nooit hebben wij er aan gedacht, het frietpakje in de 

Sausen 
niet sausiaal ? 

hand te wegen en zijn gewicht te schatten: daarvoor was het 
overigens doorgaans te heet We evalueerden de portie door
gaans post factum Aan het gevoel van verzadigdheid of 
onverzadigdheid na het eten ontleenden we de criteria voor 
de selektie van fnetgelegenheden, die nog verder op onze 
klandizie mochten rekenen. Deze vuistregel werd vaak ver
valst door het feit dat 'we, naast de friet, ook een cervela ver
orberden: in dat geval was het ons onmogelijk om uit te 
maken in welke mate we door de vetstaafjes zelve waren 
gevoed. 
Thans vernemen we, dat de ons verstrekte portie kan schom
melen van 180 naar 350 g. Dat is geen kleintje: de grote is bij
na het dubbele van de kleine, voor een prijs die slechts 
schommelt van 25 naar 35 fr. Daarmee is de frietkous echter 
niet af. De minister van Ekonomische Zaken heeft opdracht 
gegeven dat ook een diepgaand onderzoek zou gewijd wor
den aan de verkoopsmodaliteiten en de prijzen van de bij het 
pakje friet verkochte sausen. Vooral de verkoopsmodalitei
ten hebben ons al vaker de das omgedaan. Of liever: de das 
vettig gemaakt Onbeschaafde handelaars in friet bestaan 
het, de tartaar of de pickels zo ondeskundig over de portie te 
gooien', dat het frietpakje van buiten bevuild wordt of — wat 
nog erger is — het inlegpapier waarmee het formaat van de 
zak vergroot wordt ombuigt tot de mayonaise er afdruipt. 
Eindelijk is er een minister van Ekonomische Zaken die het 
niet te minnetjes vindt om zich daarover te buigen. Met ont
roering hebben we kennis genomen van zijn wijs besluit: << De 
opportuniteit van een prijsreglementering voor het pakje frie
ten en eventueel voor de daarbij verkochte sausen zal pas in 
het vooruitzicht kunnen gesteld worden op basis van het 
onderzoek ». 
Schandaligerwijze staat er in het Egmontpakt ook al niets 
over de frieten. 

WOONST BIJ 
VUB 
BRUSSEL-JETTE (Cen
trum). Woonhuis te koop 
gelegen -m park Garcet, 
Gustave Van Huynegem-
straat 25, kelders, eet
kamer, keuken, woon
plaats, badkamer, 2 ka
ders , ruime hof met den-
nebomen. Gas, elektr., 
waterl. Inl.: tel. 
02/466.24.44. Adv. 16 

O N T D E K DE W E R E L D 

Het komitee Paleis voor Schone 
Kunsten —• samengesteld uit de 
parlementairen De Kerpel 
(CVP), Kuijpers (VU), Momme-
rency (BSP) en Waltniel (PVV), 
het Algemeen Nederlands Ver
bond en 53 kulturele organiza-
ties — dringen er bij de Vlaamse 
parti jvoorzitters, de Nederlands
talige regeringsleden en in het 
biezonder bij minister De Ba
cker en staatssekretaris An-
ciaux sterk op aan dat definitief 
een einde zou gesteld worden 
aan de sabotage i.v.m. Ontdek 
de Wereld. 
Alle leden gaan akkoord dat de 
nieuwe v.z.w. Ontdek de Wereld 
zo vlug mogelijk dient opgericht 
te worden. Vlaanderen moet 
over een gelijkaardige en even 
machtige vereniging kunnen be
schikken als de Franstaligen. 
Het is onverantwoord dat « Ex
ploration du Monde» immers 
weer meer abonnenten heeft in 
Vlaanderen dan in Wallonië. 
Direkteur Rau en sekretaresse 
De Roose — uitsluitend ont
slagen om taairedenen — die
nen onverwij ld terug in dienst 
genomen te worden. 
De vier parlementsleden zullen 
het ingewikkeld dossier verder 
grondig bestuderen en alles in 
het werk stellen opdat er — 
eens en voorgoed — een einde 
zou komen aan de plagerijen die 
de Nederlandssprekenden in de
ze Fransdolle burcht ondervin
den. De Vlaamse belastingbe
talers zijn het beu om Vlaamse 
subsidies te blijven schenken 
aan anti-Vlaamse instellingen. 

FEDERAL IZERING 
V A N RIZIV EN 
Z I E K E N F O N D S E N 

In « De Standaard » sneed vori
ge maandag Manu Ruys het pro
bleem aan van de Belgische 
geneesheren en de hoe dan ook 
onvermijdeli jke federalizering 
van het land. Hij kwam tot het 
besluit dat de Vlaamse artsen 
vooruitstrevender zijn dan hun 
franstalige kollega's en dus in 
meerderheid een splitsing van 
de artsensyndikaten voorstaan, 
temeer daar de gezondheids
zorg en de ziektebestri jding on
betwistbaar persoonsgebonden 
materies zijn. 
Tot een zelfde konklusie komt in 
een motie het dagelijks bestuur 
van Vlaamse Ziekenfondsen. De 
VVZ is van mening dat de federa-

' lizering van de ziekenfondsen 
zich opdringt gezien de politieke 
evolutie'. De W Z meent dat een 
federalisme, met uitsluiting van 
deze materies geen volwaardig 
federalisme kan genoemd wor
den. Derhalve dringt de VVZ bij 
de Vlaamse polit ici aan, werk te 
maken van deze belangrijke her
vorming. 

Ons standpunt 
over Brussel 
Vanavond om 21 u. 35 op BRT-1 
zal staatssekretaris Vic Anciaux 
het hebben over zijn beleid t.a.v. 
Brussel. 
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BRUSSEL: 
In Vlaamse muziekscholen 
wordt de noodklok geluid 

In de Vlaamse muziekscholen wordt sinds het begin van 
het nieuwe schooljaar de noodklok geluid. Er is een gebrek 
aan leerkrachten in het nederlandstalig kunstonderwijs in 
Brussel, waardoor volgens de Nederlandse kultuurkommis-
sie ( N C O , ruim 1.500 leerlingen geen les in Vlaamse scho
len kunnen volgen. 
In sommige akademies kan meer dan de helft van de inge
schreven leerlingen geen opleiding vinden... Tien jaar gele
den waren er akademies tekort. Vandaag zijn er leerlingen 
die geen leerkracht v inden: als gevolg van het algemeen 
geldend kumulatieverbod, geregeld bij wet van 24 decem
ber 1976. 
Het ligt in de uitsluitende bevoegdheid van minister van 
Nederlandse Kuituur, Rika De Backer, om het Vlaamse 
kunstonderwijs met gunstnormen te bedenken. Bij nader 
toezien blijkt inmiddels dat de werving van de nodige (jon
ge) leerkrachten, op zijn zachtst uitgedrukt, verbeterd én 
aangemoedigd kan worden... 

Het Vlaamse kunstonderwijs 
in Brussel bevindt zich on
tegensprekelijk in een nood
situatie. De kumulatiebeper-
king, gepaard gaande met 
het gebrek aan leerkrachten, 

is de hoofdreden voor deze 
nieuwe bedreiging op het 
Vlaams onderwijs. Heel wat 
muziekleraars, voltijds werk
zaam én bezoldigd in het 
konservatorium, bij de BRT, 

het Nationaal Orkest, de Gid
sen, enzomeer... zien door 
het kumulverbod een lonen
de onderwijsopdracht teloor
gaan. Honderden leerlingen 
vinden geen plaats in Vlaam
se klassen. Vooral de rijks-
akademies van Etterbeek, 
Anderlecht, Schaarbeek, en 
de vrije instelling van St.-
Lambrechts-Woluwe wor
den getroffen. Het kunston
derwijs in Woluwe krijgt de 
zwaarste klappen... De aka-
demie van Ukkel blijft klagen 
over een gebrek aan belang
stelling vanwege het ge
meentebestuur. 
Hoe dan ook, van vitaal be
lang voor het Vlaamse kunst
onderwijs in Brussel is een 

uitzonderingsmaatregel, 
waardoor het kumulverbod 
zou gemilderd worden. 
Niet minder interesse ver-

• • • • 

dient evenwel de opleiding 
van gekwalificeerd perso
neel, waardoor werfreser-
ves voor leerkrachten kun
nen voorzien worden. 

In dit licht verwekt het enige 
verwondering dat bij recente 
proeven slechts twee Vlaam
se leerlingen in het Brussels 
muziekonderwijs een eerste 
prijs in de wacht konden sle
pen... Al de andere einde-
jaars werden van een moge
lijke onderwijs-opdracht ge
weerd. Toevallig werdep net 
op dit moment (slechts) 
twee Vlaamse leerkrachten 
in de muziekscholen van de 
hoofdstad gepensioneerd... 

De vraag moet gesteld wor
den of aan niet al te weinig 
jonge muzikanten een goe
de kans wordt geboden om 
de werfreserve van leer

krachten voor Brusselse mu
ziekscholen te vervoegen. 
Aan de nederlandstalige mu-
ziekinstellingen werd in de 
voorbije jaren eindelijk enig 
krediet gegund, maar dat 
blijkt nog niet zozeer het 
geval te zijn voor de leerling-
kunstenaars... 

Een uitzonderingsmaatregel 
om degelijke leerkrachten 
van de kumulatiesmet te be
vrijden kan het Vlaams 
kunstonderwijs in Brussel 
slechts ten goede komen; 
dergelijke maatregel — die 
spoedig van minister Rika 
De Backer verwacht wordt 
— is zelfs hoogdringend. 

Maar, uiteindelijk dient er 
vooral gestreefd te worden 
naar een uitbreiding van het 
onderwijzerskorps waar
door kumul grotendeels ver
meden kan worden, (hds) 
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Parti de liberté... 
« Parti de liberté, son nom Ie proclame, nous voulons que tous les habi
tants soient égaux et puissent vivre librement, parier la langue de leur 
choix...» 
Zo berichtte de PVV van Machelen en Diegem aan frankofone inwijke-
lingen, nog in oktober vorig jaar. Als het van de lauwe blauwe leeuwen 
zou afhangen zouden faciliteiten toegekend worden tot in... 

Onze kollega's van het informa
tieweekblad «Spectator» bele
ven niet zo'n prettige dagen. 

Een vaste-losse medewerker, 
Mare Van Impe, werd zomaar 
van vandaag op morgen door 
hoofdredakteur Walter Cabus 
op straat gezet. 

Deze beroepsjournalist was wél 
geruime ti jd goed als manusje-
doet-al, en hij mocht zelfs bi j
wijlen tijdens weekends hard 
werken om boeiende en degelij
ke omslagverhalen over binnen
landse politiek ti jdig gaar te sto
ven. 

Wat men hem — « men » dat is 
de Gentse hoofdredaktie — niet 
langer toel iet ; kritische informa
tie waarbij Van Impe vak-
bondszijde hebben we geen pro
test gehoord nu deze zelfstandi
ge journalist aan de Spectator-
tie waarbij Van Impe wel eens 
geëngageerd durfde te schrij
ven. Van vakbondszijde hebben 
we geen protest gehoord nu 
deze zelfstandige journalist aan 
de Spectatordeur werd gezet, en 
zelfs geen aanspraak kan maken 
op werkloosheidsvergoeding. 

Spectator— nieuw » bli jkt een ei
genaardige koers te varen. In het 
nummer van zaterdag 15 okto
ber wordt het incidentrijk ver
haal uitvoerig uit de doeken 
gedaan. Wat ons verwondert : 
een degelijk vakman, die de 
hoofdredaktie geruime ti jd zwa
re karweien toevertrouwde 
wordt plots, na een interview 
met rektor P. De Somer, gedesa
voueerd... 

WEGENFONDS 
9 % LENING 1977-1985 

RENTE. — 9 o/o 's jaars vanaf 28 oktober 1977. Betaal
baar op 28 april van de jaren 1978 tot 1985. 
EFFEKTEN. - Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 
25.000, 50.000, 100.000 en 500.000 frank. De coupures 
van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd. 
AFLOSSING. - Vanaf 28 april 1979 uitsluitend door 
terugkoop. 
TERUGBETALINGSPRUS. - Tegen het pari op de 
eindvervaldag van 28 april 1985. 
WAARBORG. — De betaling van de rente en de 
terugbetaling van de obligaties worden door de 
Staat gewaarborgd. 
DIENST VAN DE LENING. - De betaling van de cou
pons en de terugbetaling van de obligaties geschie
den aan de loketten van de Rijkskassier, bij de Natio
nale Bank van België, te Brussel en buiten de hoofd
stad. 
UITGIFTEPRUS. - 100%. 
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen offi
cieel ter beurze worden genoteerd. 

INSCHRIJVING 
van donderdag 13 tot 
donderdag 27 oktober 1977 
Aan de inschrijving kan vóór laatstvermeJde datum 
een einde worden gesteld. 
De inschrijvingen worden zonder kosten aangeno
men bij de Nationale Bank van België en bij de in 
België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe 
gemachtigde financiële instellingen van de openba
re sektor en spaarkassen. 
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de 
inschrijving. Brussel, 6 oktober 1977 

De Minister van Openbare Werken, 
belast met het beheer van het Wegenfonds, 

Adv 19 G. MATHOT 
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Op 6 mei 1976 en ook nog ver
schillende keren later werd Ita
lië opgeschrikt door een felle 
aardbeving 
In oktober van datzelfde jaar 
betoogden de bewoners van 
het getroffen gebied met span
doeken waarop te lezen stond 
<• Riconstruzione o Austria (we
deropbouw of Oostenrijk). 

Wat heeft dit te betekenen' 

Vooreerst teisterde die aardbe
ving niet Italië maar wel een 
streek die in de noordoostelij
ke hoek van het Italiaanse 
staatsgebied ligt en dat Friaul 
heet (van «forum Julii»). Ten 
tweede is Friaul niet zo maar 
een Italiaanse provincie Het ge
west « Friuli-Venezia Guilia • 
wordt vooral door Friaulers be
woond. En deze Friaulers zijn 
geen Italianen, spreken ook 
geen Italiaans als moedertaal. 

De etnische grondslag van het 
volk der Friaulers bestaat uit 
Venetiers en meer landin
waarts uit Galliërs, die trou
wens tijdens de oudheid heel 
Noord-ltalie bevolkten (Gallia 
Cisalpina) ('). Zoals zovele an
dere volkeren uit die tijd werd 
ook dit geromanizeerd (') Uit 
wat tot een gemeenschappelij
ke volksaard gegroeid was ont
wikkelde zich een aan het La
tijn ontleende Romaanse taal. 

Op het Italische schiereiland 
werden de meeste dergelijke ta

len opgeslorpt door wat later 
dialekten van het Italiaans zou
den blijken te zijn. Andere Ro
maanse groepen, verder weg, 
bleven zich zelfstandig ontwik
kelen (w.o. het Friauls, maar 
ook het Rheto-Romaans en het 
Ladinisch) of groepeerden zich 
uiteindelijk tot nieuwe koepel-
talen (Frans, Oksitaans, 
Spaans en andere). 

Tussen Duitsers 

en Italianen 

Voor de ontwikkeling van hun 
eigen aard is het een geluk 
geweest dat de Friaulers een 
streek bewonen die van alle 
Europese machtscentra tamelijk 
ver verwijderd was (en is) een 
grensstreek tussen Germanen, 
Slaven en Romanen, toegangs
poort tevens van de Karnische 
en Julische Alpen tot de vrucht
bare Po-vlakte 
Toen de storm der volksverhui
zingen geluwd was maakte het 
land der Fnaulers deel uit van 
het Duitse Rijk, wat heel wat 
Duitse inwijking meebracht Er 
ontstonden drie machtscentra 
Udine, Gorz dn het Italiaans 
«Gonzia») en Aquileia (een 
soort pnnsdom) Aquileia kwam 
onder Venetië in 1445, Udine in 
1500, terwijl rond dezelfde tijd 

deelstaat Slovenië loopt midden
door de gelijknamige stad) 
Spijts de met alleen spontane 
inwijking van heel wat Italianen 
vormen de Friaulers echter nog 
een stevige meerderheid met 
hun 400 a 500000) binnen hun 
eigen gebied 
ZIJ zijn meteen veruit de tal
rijkste groep in Italië wonende 
Rheto-Romanen de Ladiners, 
die verspreid leven in de provin
cies Bozen, Trente en Belluns 
(deze laatste grenst aan Udine) 
zijn samen hooguit 30000 man 
sterk Voegt men er de 50000 
uit het Zwitserse kanton Grau-
bunden bij dan biijven de Fnau
lers nog steeds de talrijksten 
Daarom nog met de sterksten 
De sterksten, dit zijn de meest 
zelfbewusten en tevens best be
schermden, zijn die van Zwitser
land Het slechtst er aan toe zijn 
de Fnaulers Zij zijn wel uitge
sproken regionalistisch, maar be
schouwen zich eerder als een 
ietwat afwijkende soort Italia
nen Al bestaan er kontakten 
met de andere, in Zwitserland 
en elders in Italië levende ver
wante taalgroepen, met wie zij 
elk jaar een « Groot-Rhetisch »-
kongres beleggen , 
Het IS dan ook met te verwonde
ren dat toen in 1962 de «reaio-
ne autonome» Fnuli-Venezia Gi-

teleuropea» ontstaan, een iet
wat zonderlinge, schijnbaar op 
het verleden gerichte beweging, 
die zich verder uitstrekt dan het 
Friaulse gebied, al werkt het eng 
samen met de Friaulse bewe
ging Als zinnebeeld draagt het 
Centre de dubbele arend der 
Habsburgers, het orgamzeert 
ekonomische en kulturele kon-
gressen en brengt fonoplaten 
en beeltenissen op de markt die 
Oostenrijk verheerlijken Op 
24 mei, de dag waarop de intre
de van Italië in de eerste wereld
oorlog (1915) herdacht wordt, 
werden dit jaar met Italiaanse, 
maar Oostenrijkse vlaggen uitge
hangen 

Het getuigt allemaal van heim
wee naar een Oostenrijk dat 
met meer bestaat Donau-mo-
narchie, die haar vele volkeren 
met met al te harde hand en vrij 
doeltreffend bestuurde en die 
bovendien zekerheid verschaf
te 
Van het huidige, machteloze, 
neutrale Oostenrijk kunnen de 
Fnaulen nauwelijks een verbete
ring van hun toestand verwach
ten Is het denkbaar dat de Oos
tenrijkers, naast de moeilijkhe
den die ZIJ al hebben met de klei
ne Sloveense minderheid in Ka-
rintie, en met de Kroatische in 
Burgenland, 'zich nog het gehele 

Friaul ontwaakt 
de Habsburgers Gorz overna
men, nadat het huis der graven 
van Gorz uitgestorven was 
Udine en Aquileia deelden het 
lot van Venetië in deze hoeda
nigheid behoorden zij vanaf 
1793 tot Oostenrijk en vanaf 
1866 tot Itahe Gorz bleef tot 
1918 bij Oostennjk Het werd in 
1919 aan Italië toegekend als 
dank voor het (laattijdige) deel
nemen aan de eerste wereldoor
log 
De Fnaulers wonen dus nog met 
zo lang allen samen in een staat 
Politiek hebben zij nooit een een
heid uitgemaakt, laat staan onaf
hankelijkheid gekend 
In hun gebied wonen nog een 
2000-tal Slovenen (plus inge
voerde Italianen) In de provin
cie Udine (wonen verder nog 
40000 andere Slovenen, en in 
de provincie Gorz 20000 (de 
grens met de Joegoslavische 
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ulia» opgencht werd, de Jako-
bijnse Italiaanse staat het met 
nodig vond, in de desbetreffen
de grondwetwijzigende wet te 
verwijzen naar nog maar het 
bestaan van een Friaulse taal 
Naar beproefd unitarisch recept 
werd bij de indeling van Italië in 
gewesten (de •< regionalize-
ring i») ofwel helemaal met of
wel slechts onvolledig rekening 
gehouden met etnische of taal-
overwegingen (^) 
Het Fnaulse gewest omvat dan 
ook heel wat Italiaans gebied 
alsook het gemengde Italiaans-
Sloveense gebied in en rond 
Trieste, van waaruit alles bered
derd wordt 

In 1966 werd de Fnaulse bewe
ging «'Movimento Fnuli» ge
sticht, met het nog vnj beperkte, 
regionalistische opzet, het be
staande gewest te doen uiteen
vallen en van de provincie Udine 
een gewest te maken (Los van 
Trieste) 
Allengs werden ook taaleisen ge
steld 
Na lang tegenstrubbelen kreeg 
het Friauls toegang tot de ker
ken Wie echter in een gemeen
teraad Friauls spreekt gaat nog 
steeds 'door voor inciviek 

M e e r volksbewustz i jn 
en angst 

De aardbeving van 6 mei 1976 
heeft onverwachte wind in de 
zeilen van de autonomistische 
beweging gejaagd Eigenlijk met 
de aardbeving, maar de hulpver
lening daarna Wat is namelijk 
g e b l e k e n ' Dat de vice-presi
dent der VSA nog diezelfde 
maand het geteisterde gebied is 
komen bezoeken (de mach
tigste Amerikaanse bases in Ita
lië bevinden zich weliswaar al
daar) , terwijl de in juli benoem
de eerste-mimster van Italië pas 
in september tijd vond voor een 
verplaatsing naar Friaul Wat 
meer is dat uit het buitenland, 
vooral uit Oostenrijk, met volledi
ge terzijdelating van alle formali
teiten, dadelijk en op grote 
schaal hulp kwam, terwijl het Ita
liaanse leger pas drie dagen na 
de ramp in alarmtoestand ge
bracht werd 

Uit ontevredenheid met het he
den ontstond verlangen naar 
het beter geachte verleden Blijk
baar waren de hennnenngen 
aan het Oostenrijkse rijk met zo 
slecht Hen werd hoe dan ook 
voedsel gegeven door het he
den Zo is onlangs «Centre Mit-

Fnaulse volk mitsgaders een 
pak Slovenen en Italianen op de 
hals halen ' Konden zij deze vol
keren met een volksfederale 
struktuur meer vnjheid en wel
stand bezorgen dan waarover 
deze nu beschikken, dan ware 
dit natuurlijk een goede zaak 
voor de betrokkenen en een 
voorbeeld voor de EEG Beke
ken van aan de Noordzee-kust 
ziet zulk toekomstbeeld er ech
ter erg fantstisch uit 
De verklaring voor zulke bestre-
ving kan bezwaarlijk liggen in 
een biezonder fantastische ka
raktertrek van de Fnaulers 
Die verklanng ligt in hun angst 
Alle mensen in die hoek daar 
Fnaulers, Italianen en Slovenen, 
zijn ten prooi aan stijgende 
angst Stijgend naarmate Tito ou
der wordt Angst voor de ge
beurtenissen na zijn dood het 
ontstaan van een ledige gezags
ruimte, die tot onoverzienbare 
ontwikkelingen kan leiden 
Misschien zal Joegoslavië uit
eenvallen, misschien zullen de
len ervan aaneensluiten of bij 
Oostenrijk komen, misschien zal 
de Sovjetunie rechtstreeks of 
onrechtstreeks doorstoten tot 
aan de Adnatische Zee Het 
minst van al gelooft men in het 
behoud van de huidige toestand 
In deze onzekerheid is behoefte 
ontstaan aan zekerheid Tot ver
bijstering van de Oostenrijkers 
zelf zoekt men die nu bij hen 
Wij weten het al deze angst-ver-
schijnselen worden door de 
Westerse, met alleen de linkse 
pers, weggewuifd als op mets 
berustende sensatie en zelfs als 
koude-oorlogverzinsels 
Maar wanneer heeft deze pers 
al eens blijk gegeven van des
kundigheid, laat staan begrip, in
zake nationaliteitenvraagstuk-
k e n ' 

Het IS hoe dan ook een teken 
des tijds dat men in Friaul nu 
stemmen kan horen die een 
<• pakket» vragen zoals dat voor 
Zuid-Tirol (?) « opdat de Friaulers 
hun vensters met alleen naar het 
Zuiden, maar ook naar het Noor
den zouden kunnen openen >• 

Karel Jansegers 

(^; Vanaf 200 voor Christus 
(?) De indeling van Europa in 
Euregio's' door de EEG-amb-
tenanj is op hetzelfde patroon 
gesneden 
fi) Een geheel van maatregelen 
die de Duitse aard van de Tiro-
lers min of meer beschermen 
(taalwetten en beperkt zelfbe
stuur) 

Naar een 
Euro-
terrorisme 
7 
Zowel Bondskanselier Schmidt als Bond
spresident Walter Scheel hebben de open
bare mening in de Bondsrepubliek gewaar
schuwd, met aan een heksenjacht deel te 
nemen, die dreigt te ontstaan na de jongste 
opflakkenng van het anarchistisch terroris
me Te midden van deze malaise komen uit 
Oost-Duitsland berichten over een of meer
dere studentenbetogingen in Oost-Berlijn, 
waarvan het anti-Russisch karakter met 
zou te loochenen zijn 
De twijfel aan de soliditeit van het demokra-
tisch tjestel in de BRD wordt in de hand 
gewerkt door twee belangrijke faktoren bij 
de terroristen van de RAF (heeft mets met 
de Royal Air Force te maken, wel met 
« Rote Armee Fraktion» of Rodelegerfrak-
tie) gaat het om een zeer kleine, maar fana
tiek «gelovende» en zeer goed georgam-
zeerde minderheid van «Draufganger» 
Het feit dat ze maar moeilijk te snappen zijn 
doet het vermoeden rijzen, dat ze over een 
voldoend aantal simpatisanten beschikken, 
wat hen toelaat een tijd lang onder te dui
ken, om dan weer verrassend toe te slaan 
Vooral de ontvoering van Schleyer is een 
derde belangrijke faktor in de evolutie van 
de tot dan toe «einmalige» Duitse terreur 
nl dat zowel ontvoerders als sommige van 
medeplichtigheid verdachte advokaten de 
schaal uitbreiden en op Europees vlak 
gaan ageren Het is best mogelijk dat 
Schleyer via Nederland en overzee naar 
een schuilplaats, ver van de BRD, werd 
overgebracht De advokaat van een lid van 
de Baader-Meinhof-groep — met de vreem
de naam van Croissant — vlucht naar 
Frankrijk, waar men hem pas na protest uit 
de Bundesrepublik arresteert En eerst 
negatief reageert op een Westduits ver
zoek tot uitlevering Gaan we na de « euro-
pamzenng» van de misdaad (dus misdrij
ven van gemeen recht), nu naar de europa-
nizenng van het politiek terrorisme ' Men 
kome ons ovengens met vertellen, dat het 
Westduits terrorisme geen ideologische 
achtergrond zou hebben Niets is minder 
waar, het blijkt met alleen uit recente verkla-
nngen van terronsten, dat nl hun beweging 
marxistisch-lemmstisch is maar ook uit sim-
patiebetuigingen uit onvervalste extreem 
linkse hoek 

Zelfs als gematigd doorgaande vooraan
staanden lieten geen twijfel over hun ge
zindheid ten opzichte van de Westduitse 
stadsguernlleros bestaan, wat dan op de 
duur aanleiding gaf tot beschuldigingen en 
verdachtmakingen, die weliswaar soms 
overdreven aandeden maar die niettemin 
hun weg vonden Tegen de afglijding van 
dit heen en weer geschrijf met als gevolg 
een heksenjacht op al wat links is, waar
schuwde behalve de kanselier en de bond
spresident ook de voorzitter van de CDU 
Een en ander gaat nu gepaard met een 
aftocht van geschrokken simpatisanten, die 
nu eens te meer zeggen «Das haben wir 
nicht gewollt» Het is zo een beetje het ver
haal van de leerling tovenaar Het Bonner 
establishment is in een zeer lastig parket 
terechtgekomen Eensdeels een steeds 
driester terrorisme, dat zich brutaal richt 
tegen de bovenste laag van de sociale 
struktuur en anderdeels een regenng die 
een anti-terreur-wet ijlings klaar stoomt na 
reeds de toorn van velen opgewekt te heb
ben met het Berufsverbot 
Rudolf Augstein schreef over dit dilemma 
in zijn blad «Der Spiegel» het volgende 
«Ook de president van de Amerikaanse 
burgeroorlog Abraham Lincoln schorste de 
rechtsstaat op een voor ons bevreemden
de wijze Maar na de overwinning werd de 
rechtsstaat hersteld waar hij opgeheven 
was W I J leven met in een burgeroorlog, 
waar er overwonnenen en winnaars zijn 
Wat WIJ nu echter aan rechtsstaat dreigen 
te verliezen zal vermoedelijk voor altijd ver
loren gaan» 

Men kan met beter de onzekerheid schet
sen als de heer Augstein dat doet, waarbij 
het beeld verschijnt van de demokratie tus
sen hamer en aambeeld Kurieren am 
Symptom lost mets op De ekonomische kri-
sis legt thans fundenngen bloot die minder 
stevig zijn dan we met de Welvaartsstaat 
dachten Nu blijkt hoe erg het nog gesteld 
IS met zeer velen op sociaal vlak (men den-
ke maar eens aan de legers van bejaarden) 
zonder andere ongerechtigheden, diskrimi-
naties enz te vergeten Allemaal 'dingen 
waartegen de RAF en ks heten te velde te 
trekken Daarmee worden de gewelddadi
ge erfgenamen van 1968 met vrijgespro
ken, verre van Maar ook hier heeft de 
waarheid haar rechten en bestaat ook voor 
de demokratie het gevaar dat men het kind 
met het badwater zal weggooien. 
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Minister de Bruyne wil Mechels 
noodgewest nieuwe 
arbeidsplaatsen verschaffen 

Op de foto de vertegenwoordigers van de afdeling Mectielen, zijnde 
van links naar rechts. Freddy De Leeuw, Hilda Uytterhoeven, Kris Van 
Esbroeck, minister de Bruyne, Koen Van Nieuwenhove, Walter Jas

pers, fraktieleider Oscar Renard en Firmin Verlinden. 

MECHELEN. — In de voorbi je twee jaar gingen in het Mechelse een 4.000-tal 
arbeidsplaatsen verloren, vooral in de metaalnijverheid. De meest recente 
fabriekssluit ing — van het auto-assemblagebedrijf Saab — heeft waarne
mers duideli jk gemaakt dat het Mechelse gewest nu een industrieel noodge-
wesMs geworden. De VU-mandatarissen van de stad Mechelen gingen minis
ter van buitenlandse handel Hector de Bruyne opzoeken om over de moeilijk
heden te praten. De minister beloofde, in samenspraak met de mandatarissen 
en met de professionele organizaties, alle mogelijke inspanningen te zullen 
doen om nieuwe investeringen — en de daarbij horende arbeidsplaatsen — 
aan te moedigen. Hij denkt daarbij vooral aan een internationale konferentie 
te Brussel, in november, waarop alle diplomaten zullen aanwezig zijn. 

Mechelen heeft veel te danken aan 
de metaalverv\^erkende nijverheid, de 
meubeifabneken, de tuinbouw en de 
groentenhandel Vooral in de metaal
verwerkende nijverheid gingen hon-
dej-den werkplaatsen verloren 

Sluiting van ateliers of inknmping van 
werkzaamheden trof de arbeiders 
van Mercedes. Peugeot, Leyland-Tn-
umph, Teves en nu ook Saab zette 
heel wat mensen op straat 

Sinds 1945 werd ook geknaagd aan 
de omvang van de NMBS-werk-
plaats, beter bekend onder de bena

ming «Het Arsenaal» De werkplaats 
te Salzinnes daarentegen werd her
haaldelijk bevoordeeld 

E X P O R T 

Nog andere fabrieken die aan metaal
verwerking deden, verdwenen, en 
tientallen kleine toeleveringsbedrijven 
ondervonden er de weerslag van Fri-
den, Rateau, McCullogh, Burndy, Bar-
ro. Ideal Standard 
De meubelnijverheid kende eveneens 
grote moeilijkheden Toch zijn er op 
dit ogenblik nog perspektieven indien 

werk wordt gemaakt van nieuwe ex
portmogelijkheden 

Wat de bediendensektor betreft, ver
wacht de VU-Mechelen nog heel wat 
van de gedecentralizeerde inplan
tingen van ministeries, waar reeds ver
scheidene jaren wordt naar uitgeke
ken 

De tuinbouwnijverheid en vooral de 
groentenhandel miste nieuwe impul
sen, omdat Brusselse initiatieven de 
investeerders eerder bekoorden 

Vooral door de teloorgang van de 
metaalverwerkende nijverheid is Me
chelen een noodgewest geworden 

Tijdens een onderhoud met de VU-
mandatarissen van Mechelen, vorige 
week, deelde minister Hector de Bruy
ne mee dat hij volgende maand op 
een internationale konferentie bij de 
bespreking van nieuwe investenngen 
in ons land, de regio-Mechelen geens
zins zal vergeten 

HIJ vroeg aan de VU-fraktie om inmid
dels voorbereidende besprekingen te 
voeren met verschillende professione
le verenigingen van Mechelen Op 
een vergadering met de minister zal 
spoedig onder meer gepraat worden 
over de bevordering van de export 
van de Mechelse meubelnijverheid 
Chds) 

mm 
Oktober 

14 EKEREN ; Ontspanningsavond om 20 uur in zaal De Boterham 
Spreker de heer Tireliren, heemkundige en konservator van 
het Karrenmuseum te Essen « Heksen en zwarte katten » Orga-
nizatie van de Vlaamse Vriendenkring in samenwerking met het 
V V V G 

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

15 M O L : Kruiden-tentoonstelling en -demonstratie van 14 u tot 18 
u in zaal 't Steentje, Markt Ook op 16 oktober van 11 tot 18 u 
Organizatie van de Federatie Vlaamse Vrouwen met medewer
king van Fik Seymus, Herboioog 

21 NIJLEN : VUJO-kleinkunstavond met Wim de Craene om 20 
uur in feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg 

22 LAAKDAL (Vorst-Veerle-Eindhout): VU-afdelingsbal in zaal 
Vinea, Dorp, Veerie 

22 SCHRIEK: Eerste VU-bal in zaal Magneet te Grootio Om 
20 uur met het orkest Lou and the Blue Star 

28 EKEREN : VU-mosselfeest ou 20 uur in zaal De Boterham 
Pnjs 150fr 

28 • BOECHOUT: Bestuursverkiezingen van 20 tot 22 u in 't Gilde-
huis 

28 KONTICH-WAARLOOS ; VU-bestuursverkiezingen in lokaal Al
cazar (dus met op 21 oktober O 

29. Gee l : VU-bal om 20 u 30 in Parochiecentrum Holven Orkest : 
V V Sextet 

VU op raadszitting te Deurne: 

De gehandicapte is 
geen geval! 

De raadszitting van 29 septem
ber eindigde met een zeer onver
wacht woelig meningsverschil 
tussen burgemeester Dequee-
cker (BSP) en zijn fraktie 
Alhoewel een BSP-raadslid nog 
het woord vroeg verklaarde de 
burgemeester de openbare zit
ting voor gesloten en weigerde 
nadien de schorsing, door zijn 
fraktie aangevraagd Alle BSP-
raadsleden, schepenen inbegre
pen, verheten de raadszaal en lie
ten hun burgemeester alleen 
met de VU, de CVP en de PVV 
De afwezigheid van een tweetal 
raadsleden verhinderde de direk-
te voortzetting van de vergade
ring zonder de BSP 
De Volksunie-fraktie liet zich 
met intimideren door het gedrag 
van de BSP-fraktie en was 
geenszins van plan te wachten 
tot de heren BSP-leden vonden 
dat ZIJ lang genoeg in afzonde
ring hadden vergaderd, voor 
ons part maakten zij ruzie tot 's 
anderendaags 's morgens. 

S T A T U T E N K U L T U U R R A A D 

Raadslid Monique DEDRIE CVU) 
kreeg het eerste woord bij de aan
vang van de raadszitting in aansluiting 
op de bespreking van de nieuwe sta
tuten van de kultuurraad Zij toonde 
aan dat het artikel met betrekking tot 
de verkiezing van het bestuur, alles
zins onduidelijk was en het vertrou-

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

wen van elke minderheidsgroep moei
lijk kon winnen Schepen Todts (CVP) 
kon enkel mondeling de garantie leve
ren dat elke ideologische groep in het 
bestuur aan bod zou komen Echte 
logische, legale waarborgen bleven 
daarbij echter achterwege Vermits 
de kultuurraad binnenkort geld zal 
kunnen verdelen onder verschillende 
kulturele verenigingen is het voor ons 
zeer duidelijk wat met bedoeld artikel 
beoogd wordt i 

S C H E P E N V A N P U Y V E L D E 

( C V P ) 
S T E M T IN MET DE V U 

Als één van de laatste punten van de 
dagorde kwam de interpellatie «De 
toegankelijkheid van de openbare ge
bouwen voor gehandicapten, verbete-
nngen en vooruitzichten» van ons 
raadslid Jan De Landtsheer aan bod 
De spreker kloeg aan dat al te vaak 
de gehandicapte, in het biezonder zij 
die zich met een rolstoel moeten ver
plaatsen, als derderangsburgers wor
den beschouwd In een humane ge
meente zou het gebruik van de beken
de rolstoelzelfklevers op de toegan
gen tot allerlei gebouwen immers 
overbodig moeten zijn De gehandi
capte mag met voelen dat voor hem 
speciale voorzieningen moeten getrof
fen worden 

HIJ voerde daarbij aan dat zulke bie-
zondere aanpassingen ovengens 
overbodig zijn als de niet-gehandicap-
ten het met in hun hoofd zouden 
halen overal trappen, drempels, ma
jestueuze ingangen op te richten Zo 
IS de toegang tot de trouwzaal, tot de 
raadszaal, tot de publieke kantoren 
van het gemeentehuis onmogelijk 
voor de rolstoel-gebruikers. Tenzij ze 
eerst trappen beklimmen om de voor 
hen gebouwde liften te kunnen betre
den Mevr Van Puyvelde (CVP) be
loofde verbetenng daaromtrent Wij 
blijven er echter op aandringen dat 
eventuele verbetenngen met zouden 
worden gezien als « dienstbetoon », de 
gehandicapte is géén speciaal geval i 
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WIJ in D€ K)LK9uriie 

Naar een betere samenwerking te Wilrijk? 
De zitting van september was verder 
gekenmerkt door een grote eensge
zindheid 
Aan de Stichting L De Raet werd bij 
haar 25-jarig bestaan een toelage van 
5000 frank toegekend De aanpas
sing van (verhaal)belastingreglement, 
de verhoging van de gemeentelijke 
deelname aan een kapitaalsverhoging 
van de N V Klem Eigenaarskrediet en 
een waarborgstelling voor 87,27 mil
joen (het aandeel van Wilrijk in de 
Interkommunale voor slib- en vuilver
werking) Hugo Jacobs vroeg hoe de 
administratieve last van de nieuwe 
interkommunale onder de deelnemen
de gemeenten wordt verdeeld en of 

M E R K S E M 

B E S T U U R S V E R K I E Z I N G 
Zoals reeds gemeld, zal in onze afde
ling de bestuursverkiezing plaats vin
den op vrijdag 21 oktober in ons Ont
moetingscentrum Bredabaan 298, I e 
verdiep met een gespreide stem-
mingstijd van 20 tot 22 u Alle leden 
worden verzocht zich ter stemming 
aan te bieden voorzien van hun lid-
kaart en identiteitskaart Het is met 
toegelaten per volmacht te stemmen 

V N J - D E U R N E 

Er wordt druk gewerkt aan de oprich
ting van een Deurnese VNJ-afdeling 
Voor inlichtingen kunt U toch reeds 
terecht bij Katelijne Noels, tel 
243581 , en bij Cyffers Johan, Torre-
mansstraat 45, Deurne 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/361011 
DeheegherJan 

Ledeganckslraat 19, Gent 
Tel 091/22 45.62 

het de bedoeling is dat de ISVAG een 
eigen administratie knjgt Burgemees
ter Fabre CCVP) antwoordde hierop 
dat alle kosten door de ISVAG op 
basis van de deelname worden ver
deeld en dat de ISVAG inderdaad 
een eigen administratie krijgt 

V R A G E N EN V O O R S T E L L E N 

N a v de herinrichting van de Letter-
kundestraat vroeg provincieraadslid 
Van der Gucht of hierbij aan de pro
vinciale toelage was gedacht Tom 
Verhoeven stelde voor ter hoogte 
van de Mezenlaan de geluidsberm 
door te trekken, om te voorkomen dat 
deze straat al te zeer zou gehinderd 
worden door het drukke verkeer op 
deE-10 
De raad werd ook gevraagd een prin-
ciepsbeslissing te nemen i v m de 
inplanting van een sporthal op het 
Valaar Namens de fraktie vroeg Wal
ter Decoene deze (kleinere) sporthal 
zoveel mogelijk af te stemmen op de 
bewoners van het Valaar ( i pv op 
allerhande klubs die dikwijls van bui
ten de gemeente onderdak komen 
zoeken) en tegelijk komaf te maken 
met de sportinitiatie (heel wat mensen 
willen wel « sporten », maar ze hebben 
met de tijd of de zin om dit in klub- of 
kompetitieverband te doen) Schepen 
Wittock (BSP) beloofde met deze sug
gesties rekening te houden Volksver
tegenwoordiger De Beul ten slotte 
kon moeilijk akkoord gaan met de 
omvorming van de specializatie » ruim
telijke vormgeving» tot «grafiek en 
zeefdruk», alleen omdat daar meer 
belangstelling voor bestaat Indien het 
gemeentelijk atelier (omwille van de 
subsidies) toch moet overschakelen, 
dan stelt De Beul voor de specializa
tie «ruimtelijke vormgeving» te be
spreken in de vergadering van burge
meesters (om op die manier toch nog 
mogelijkheden buiten de Akademie te 
blijven waarborgen) 

K I N D E R " B O E R D E R I J » 

BIJ de openverklanng van een betrek
king «pedagogisch assistent» (voor 
de kinderboerderij) wees Tom Ver
hoeven nogmaals op het artificieel 
karakter van deze onderneming het 
gebouw in kwestie is nooit een boer
derij geweest en het lijkt er na de ver
bouwingswerken zo mogelijk nog min
der op Burgemeester Fabre stelde 
eens te meer zijn visie (kinderboerde
rij = extra klaslokaal) tegenover het 

VU-standpunt (kinderboerderij 
= plaats waar het kind in kontakt 
kan komen met de natuur) Wij wach
ten verder af wat het zal worden met 
de « pedagogische assistent» 

N I E U W B E S T U U R 
Tijdens een algemene vergadering 
heeft het nieuwe bestuur (er hadden 
geen verkiezingen plaats omdat het 
aantal kandidaten het aantal bestuurs
leden met overtroO onderling tot vol
gende taakverdeling besloten voorzit
ter Jan Lenaerts, sekretaresse Ra
chel De Schutter, penningmeester 
Hugo Verhelst propagandaleider Mi
chel Jorens, orgamzatieleider Juul 
Cautreels Luk temmens is VUJO-af-
gevaardigde 

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

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83, 

M E R K S E M 

H U W E L U K 
Op zaterdag 8 oktober jl huwden 
Michel Du Bois en Kristel Droogmans 
Onze hartelijkste gelukwensen verge
zellen het jongste paar op hun levens
reis Mandatarissen en afdelingsbe
stuur feliciteren tevens Dhr en Mw 
Robert Du Bois, en kollega en Mevr 
Luk Droogmans van ganser harte i 

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

D I E N S T B E T O O N 
elke maandag van 16 tot 19f u VU-se-
kretanaat Wetstraat 12, Antwerpen, 
tel 36 84 65 door volksvertegenwoor
diger A De Beul 

O C M W 
onze afgevaardigden zijn Luc De 
Boel, Duboisstr 47 en Fians De Laet 
Kruishofstr 16 Voor aangelegenhe
den betreffende deze instelling kan 
men steeds afspraak maken met on
ze afgevaardigden 

TE K O O P 
op het sekretariaat, posters, kleefpla-
ten, leeuwevlaggen enzomeer 

K A D E R D A G 
op zaterdag 22 okt te Gent We leg
gen een autobus in Inschrijvingen op 
ons sekretanaat 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

W I L R I J K 

Het Vlaamse Kruis aan de eer 
Zondag 25 september had in de 
raadszaal van het Wilrijkse gemeente
huis de plechtige diploma-uitreiking 
plaats aan de kursisten EHBO van 
het Vlaamse Kruis 
In zijn openingswoord schetste sekre-
*aris Verstreoen de aktiviteiten van 
de afdeling binnen de viering van het 
50-jarig bestaan van het Vlaamse 
Kruis, en hij onderstreepte daarbij de 
belangstelling die momenteel bij de 
jeugd voor dit soort kursussen be
staat 
Na een korte heildronk, uitgebracht 
door het schepenkollege, werd dan 
overgegaan tot de uitreiking van het 
diploma EHBO aan volgende kursis
ten Koen Aerts, Renee Bartholome, 
Guido Bosmans, Mark Damen, Emy 
Delvaux, Manna De Nijn, Patrick 
Druyts Petrus Druyts, Kris Gielis, 
Winand Gortz, Fneda Herbosch, Hilda 
Herbosch, Geert Heremans, Brigitte 
Hornikx, Gudrun Jacobs, Rita Jeruza
lem, Lieve Joosten Hugo Kusters, Elvi-
re Leys, Agnes Manman, Els Michiels, 
Maunce Palinckx, Jan Quinjnen, Luc 
Thijs, Mare Uytdewilgen, Bngitte Van 
Broeckhoven, Julienne Van Oekel 
Dirk Verhelst 

De feestzitting werd besloten met een 
korte toespraak door Dr Daels, alge
meen voorzitter van het Vlaamse 
Kruis Dr Daels wees er o m op dat 
de aktiviteiten van het Vlaamse Kruis 
nog steeds moeten gezien worden in 
een geest van dienstbaarheid aan de 
Vlaamse gemeenschap De laatste ja
ren probeert men echter met enkel te 
helpen, maar ook te voorkomen daar
toe worden tal van kursussen belegd 
met als tema «de bescherming van 
de gezondheid en de voorkoming van 
ziekten » 

Vermelden we ten slotte nog dat de 
nieuwe EHBO-kursus startte op 
woensdagavond 12 oktober te 20 uur 
Er kan nog ingeschreven worden Kur-
suspnjs (kursusboek en matenaal in

begrepen) 250 frank De lessen zelf 
zijn volledig gratis Inlichtingen op het 
sekretariaat Keizershoevestraat 35, 
tel 031/304820 

EEN BETERE S A M E N W E R K I N G 

Een en ander zou er kunnen op wij
zen dat het huidige CVP-BSP-kollege 
de gemeente in een meer eigentijdse 
geest wenst te besturen Er waren de 
hearings over het Gewestplan en het 
BPA 12 (Korenbloem) maar ook aan 
de oppositie werd tijdens de laatste 
gemeenteraadszitting «een vinger in 
de (begrotings-)pap » beloofd 
Fraktieleider Pol Van der Gucht maak
te van die gelegenheid gebruik om de 
aankoop van het Hof ter Beke (ten 
behoeve van de wijk Neerland) warm 
aan te bevelen i 

W I J verwachten voor de toekomst 
geen wonderen, maar het Projekt 
stemt alleszins hoopvol 

R A N S T - B R O E C H E M -
E M B L E M - O E L E G E M 

S A M E N V O E G I N G 
V L A G I N H U L D I G I N G 

Op zaterdag 15 oktober zal de samen
voeging van de 4 afdelingen met de 
nodige luister gevierd worden 
Programma 16 u 45 Bijeenkomst 
aan de kerk te Broechem , 17 u Fees
telijke optocht naar de lokalen van de 
Veiling met de fanfares St-Cecilia uit 
Broechem en Kempenland uit Ni j len, 
18 u Overhandiging van de meuvi^e 
vlag , 18 u 30 Muzikaal koncert door 
vermelde fanfares 20 u 30 2e nacht 
van Pallieterland met het orkest Eddy 
Smets 

W I J nodigen alle leden, sympatisanten 
en vrienden van de VU-afdelingen uit 
zo mogelijk met hun vlag Iedereen is 
hartelijk welkom 

LIMBURG 
Bilzen: VU-raadsleden in oppositie, 
VU-OCMW-leden in meerderlieid.... 
De VU-fraktie in de gemeenteraad 
van Groot-Bilzen telt vier leden dr J 
Dops (Bilzen), Guido Jans (Eigenbil-
zen), provincieraadslid J Sauwens 
(Bilzen) en senator E Raskin (Eigenbil-
zen) Samen met de fraktie van de 
Gemeentebelangen en de PVV vor
men de VU-gemeenteraadsleden een 
oppositieblok van 12 leden tegen de 
CVP-meerderheid van 15 leden 
De VU-gemeenteraadsleden en leden 
van het O C M W vergaderen maande
lijks, om samen de politiek te bepalen, 
die moet worden gevoerd Voor de 
gemeenteraadsleden ziet deze poli
tiek er evenwel anders uit dan voor 
de leden van het OCMW, gezien 
deze laatsten in de meerderheid zit
ten 

Het IS namelijk zo dat de twee VU-le-
den in dat lichaam, nl J Rubens (Bil
zen) en L Festjens (Waltwilder) sa
men met twee vertegenwoordigers 
van de Gemeentebelangen, een ver
tegenwoordiger van de PVV en een 
onafhankelijke de meerderheid vor

men tegen de 5 leden van de CVP J 
Rubens maakt deel uit van het Vast 
Bureau en Leon Festjens is onder
voorzitter van de kommissies Ouder-
lingentehuis en lid van de kommissie 
Ziekenhuis 
Op de hogervermelde werkvergade-
nngen worden met alleen de mandata-
nssen uitgenodigd, doch ook ieder
een, die in oktober 1977 kandidaat is 
geweest op de VU-lijst Daarnaast zul
len in de toekomst ook de bestuursle
den van de diverse VU-afdelingen 
van het kanton aan deze vergade-
nngen mogen deelnemen 
De jongste werkvergadenng had 
plaats op donderdag 6 oktober 1977 
in zaal Pabilo te Bilzen De agenda 
zag er uit als volgt 1 Verslag wer
king gemeenteraad , 2 Verslag wer
king O C M W 3 Bespreking oprich
ting kulturele raad De volgende verga
dering zal in hetzelfde lokaal door
gaan op donderdag 17 november a s 
Vermelden wij nog dat de publikatie 
van VU-meuws in het plaatselijk ad-

A.J_i~A.J_i keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG: 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/22 23.22 Hasselt (centrum) 

vertentieblad De Demerbode verder 
zal worden gezet Dit onder leiding 
van Johan Sauwens De kosten hier
van evenals de kosten van het sekre
tariaat van de beide frakties worden 
gedekt met de zitpenningen van de 
mandatanssen, die hiertoe 50 % af
staan Het sekretanaat wordt waarge
nomen door Laurent Wirix, die reeds 
sedert zovele jaren het werkpaard 
van talrijke Vlaamsnationale en flamin-
gantistische organizaties is geweest 

K A N T O N PEER 

B A L W I L F R E D W I J S M A N S 

Op 22 oktober as organizeren we 
dan het eerste bal voor ons (nog 
vers) provincieraadslid 
We schetsten reeds het belang van 
dit bal voor onze werking een steun, 
een manifestatie voor onze groeiende 
aktiviteiten 
Het IS tevens een erg belangrijke 
steun op financieel vlak Immers, onze 
steeds groeiende werking, de aktivitei-
ten op vlak van publiciteit vergen 
enorme geldelijke inspanningen van 
onze afdelingskas 
Ons INFO-blad, op 500 eksemplaren, 
de publiciteit voor ons dienstbetoon, 
onze public-relations-akties ziin even
veel dingen die ons maandelijks meer
dere duizenden kosten 

y 
Oktober 

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

15 HOUTHALEN-HELCHTEREN Kaartavond om 20 uur in cafe 
bij «Moen», St-Leonardusstraat In samenwerking met Ver
bond Vlaamse Gepensioneerden 

16 GENK VUJO-Limburg bespreking resoluties 3de VUJO-Kon-
gres om 10 u Slagmolen 

22 PEER Bal van provincieraadslid Wilfned Wijsmans in feestzaal 
van Don Bosco te Hechtel 

Weetjes uit Dilsen 
Na een welverdiende vakantie kwam 
het afdelingsbestuur van Pilsen op 
zondag 25 september in cafe de Kom-
mel te Rotem bijeen De bestuursver-
kiezingen zullen doorgaan op 12 no
vember in cafe de Kommel Om het 
seizoen goed te starten zal rond de 
verkiezingen een ledenavond georga-
nizeerd worden Onze nationaal VU-
JO-voorzitter Johan Sauwens zal er 
komen spreken over het Egmontak-
koord en over de VUJO-werking 
Er werd eveneens Deslist een pamflet 
over VUJO-werking aan al onze le
den beneden de 25 jaar en aan ande
re geïnteresseerde jongeren te zen
den Het opzet hiervan is om op 12 
november, mede onder impuls van 
Johan Sauwens, ons ledenaantal en 
eventueel ons bestuur met jonge 
krachten te kunnen aanvullen 
Vanaf oktober zal onze volksver
tegenwoordiger Jaak Gabriels, iedere 
laatste zaterdag van de maand van 
11 u tot 11 u 30 in cafe de Kommel, 
Kempenstraat 18 Rotem, tel 755346, 
zitdag houden Voor inlichtingen hier
omtrent kunt u steeds terecht bij de 
bestuursleden 
Voor lidmaatschap en abonnementen 
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op «Wij» kunt u altijd terecht bij de 
bestuursleden en op ons afdelingsse-
kretariaat Godelieve Weetjens, Pas
toorstraat 2 Rotem 

VUJO-Limburg 
en de A-24 
Het dagelijks bestuur van de VU-Jon-
geren neemt met ontsteltenis kennis 
van de beslissing van minister van 
Openbare Werken, Mathot omtrent 
de aanleg van de A-24 als express
weg 
De VU-jongeren veroordelen het op
treden van de Limburgse ACV-top en 
minister van Leefmilieu, D'Hoore, die 
de juiste en demokratische oplossing 
in de weg stonden 
De aanleg van de expressweg is ver
keerstechnisch totaal onverantwoord 
en betekent geen oplossing voor de 
sociaal-ekonomische noden van 
Noord-Limburg De aantasting van 
unieke natuurgebieden en de verspil
ling van hektaren landbouwgrond blij
ven onverantwoord 
VUJO zal zijn verzet tegen dit mon-
ster-kompromis met alle mogelijke 
middelen krachtdadig verder zetten 

Lees ook blz. 17 
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Uliiams nationaal Uleekblad 

Egmontakkoord wil Zelfbestuur 
voor Vlaanderen verwezenlijken 

Los van het initiatief, een paar weken terug, waarbij VU-
mandatarissen — tevens lid van Vlaamse kuituur- en str i jd-
organizaties — een oproep deden om de Vlaamse eenheid 
te bewaren, hebben thans een aantal Vlaamse vooraan
staanden een brief in diezelfde zin geschreven. 
De oproep die uitging van oud-VU-senator prof. Elaut, een 
man van een onbetwistbaar moreel gezag (Het Volk 
11-10-77), werd medeondertekend door volgende prominen
ten : 

Prof. Couturier, Johan Daisne, Vaast Leysen, prof. Ronse, 
Ludo Simons, prof. Suetens, prof. Van Gerven, mr. Wildiers, 
mr. Lambrechts en prof. De Ploey. 

Prof. Leo Elaut 

Het zogenaamde Egmontak
koord over de staatshervorming 
heeft In Vlaanderen beroering en 
diskussie uitgelokt en dreigt de 
Vlaamse - Beweging grondig te 
verdelen. Vooral tussen de politie
ke verantwoordelijken, en een 
aantal strijd- en drukkingsgroe-
pen, dreigt een diepe kloof te ont
staan. 

Omdat zij menen dat deze toe
stand grote gevaren voor de toe
komst van de Vlaamse gerpeen-
schap meebrengt voelen onderge
tekenden zich verplicht, zonder 
het grondige verschil tussen de 
taken van politieke partijen en 
drukkingsgroepen uit het oog te 
verliezen, een oproep te doen tot 

overleg en opbouwende samen
werking. 

Het Egmontakkoord werd langdu
rig bediskussieerd door verant
woordelijke politici, van wie er ver
schillende hun hele loopbaan lang 
bewezen hebben dat het Vlaam
se belang hen zeer nauw aan het 
hart ligt Daarom menen onderge
tekenden dat het in twijfel stellen 
van de persoonlijke integriteit of 
bekwaamheid van de onderteke
naars van het akkoord met past 
en overigens niet doelmatig is. Zij 
siert het volwassen Vlaanderen 
niet 

Het lijdt geen twijfel dat de onder
tekenaars van het Egmontak
koord het zelfbestuur voor Vlaan

deren willen verwezenlijken en 
respekt voor de Vlamingen willen 
afdwingen tot in de gemeen
schappelijke hoofdstad Brussel 
Het wetgevende werk van de 
komende maanden zal moeten uit
wijzen of dit kan verwezenlijkt 
worden op demokratische wijze, 
d.wx. door een voldoende meer
derheid in het Parlement Het is 
duidelijk dat dergelijke meerder
heid slechts kan bereikt worden 
— zowel nu als in de toekomst — 
met medewerking van de fransta-
ligen, die óók voorstander zijn 
van zelfbestuur voor hun gemeen
schap. 

Hierbij zal dan blijken of de frans-
taligen in dit land inderdaad be
reid zijn, redelijke, eerlijke over
eenkomsten te sluiten en in defini
tieve wetteksten om te zetten, 
vermits geen van beide gemeen
schappen in dit land in staat is zijn 
•wil eenzijdig op te dringen. 
Ondergetekenden menen dan 
ook dat een waakzame en korda
te maar positieve begeleiding van 
de politieke verantwoordelijken 
bij deze poging voor de Vlaamse 
gemeenschap méér vruchten kan 
opleveren dan een louter negatief 
afwijzen of een terugkeer naar 
de voor de Vlamingen ongunstige 
dubbelzinnigheid en het immobilis
me van de voorbije jaren. 
Deze begeleiding^ moet het aan 
de politieke verantwoordelijken 
mogelijk maken, in de definitieve 
teksten, aan het ontworpen zelf
bestuur een maximale inhoud te 
geven en ondubbelzinnig wette
lijk te bevestigen dat de grenzen 
van Vlaanderen onherroepelijk 
vastliggen, met voorziening van 
maximale en gewaarborgde ont
plooiingskansen voor de Vlamin
gen, zowel in als rond Brussel 

Gent, zaterdag 22 oktober 15 u. 

Kongreszaal Floraliënpaieis 

Nationale 
VU-kaderdag 

onder het voo rz i t t e r schap van 

voo rz i t t e r H u g o Sch i l t z 

Programma 

* Wat doet de Volksunie in de regering ? 

* Volksunie waarheen ? 
d o o r M a u r i t s C o p p i e t e r s , 
voo rz i t t e r van de Neder landse Ku l tuur raad 

* Volksunie noodzakelijker dan ooit! 
d o o r v o o r z i t t e r H u g o Sch i l t z 

Afie kaderleden en leden 

ziin welkom 

O m l O u . 30 zu l len de a r rond i ssemen tsbes tu ren , de 
leden van de Par t i j raad en onze par lements f rak t ies 
mekaar on tmoe ten . 

— Babys i t is voo rz i en in het K o n g r e s g e b o u w 

— Eetge legenhe id in Roeland, Ko r te Kru iss t raa t 3, 
en in de buur t van de Kongreszaa l en St.-Pieters-
s ta t ion . 

Kleine Egmont-encyclopedie 
Met het Egmontpakt zijn er in het 
vokabularium van de politiek tal van 
nieuwe woorden en begrippen 
opgedoken. Rond sommige van deze 
woorden en begrippen heerst een 

'babels.? spraakverwarring. 
We menen dan ook, er goed aan te 

doen alle trefwoorden in en rond het 
Egmontpakt te voorzien van een 
verklarende tekst. Deze kleine 
encyclopedie vormt een 
basisdokumentatie waarvan wij hopen 
dat zij gemakkelijk en vaak zal kunnen 
geraadpleegd worden. 
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Egmon t - ency c lopedie 

AGGLOMERATIE BRUSSEL 
De organen van de Brusselse agglomeratie, die 
zeer ten nadele van de Vlamingen funktioneer-
den, worden opgeheven 
De Brusselse Gewestraad regelt bij ordonnantie 
de aangelegenheden, die thans nog tot de 
bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie-
raad behoren, het gaat hier om weinig talrijke, 
louter technische aangelegenheden (bv huisvuil, 
brandweer, dienst 900 enz) 
In de huidige executieve van de Brusselse agglo
meratie — het Kollege van de Agglomeratieraad 
— IS er een schijnpariteit, nl een « panteit zonder 
de voorzitter» Deze voorzitter is uiteraard altijd 
een franstalige, wiens stem de pariteit door
breekt ten voordele van de franstaligen De 
Vlaamse schepenen in het Kollege hebben geen 
enkel bevoegdheidsgebied , hun enige « bevoegd-
Iheid » IS dat zii, net zoals de bloempot, aanwezig 
mogen zijn in net Kollege 
In de executeve van het Gewest Brussel zal de 
schijnpanteit weliswaar vervallen De Vlamingen 
zullen er echter hun gegarandeerde aanwezig
heid hebben, met vetorecht via de regel van de 
dubbele meerderheid en met een evenwichtig 
aandeel in de bevoegdheden 

ALARMBEL 
In de Brusselse Gewestraad funktioneert een 
alarmbel (behoudens voor de begrotingen) Bij 
gemotiveerde motie kan een taalgroep, met een 
3/4-meerderheid binnen de taalgroep, verklaren 
dat sommige bepalingen in een ontwerp of voor
stel van ordonnantie, of in een beslissing van de 
gewestraad, de betrekkingen tussen de gemeen
schappen ernstig in gevaar kunnen brengen 
Deze motie schorst de procedure in de gewest
raad op en deze kan slechts worden voortgezet 
nadat de gewestelijke executieve binnen 30 
dagen daarover zijn gemotiveerd advies heeft 
gegeven Voor deze beslissing is in de geweste
lijke executieve de meerderheid vereist per taal
groep Dit wil zeggem dat voor kntische beslissin
gen de Vlamingen in de Brusselse executieve 
hun akkoord moeten geven Zonder dit akkoord 
kan de gewestraad na de alarmbelprocedure 
over het voorstel geen beslissing nemen 
Dit IS een zeer effektieve alarmbel ze biedt een 
reële waarborg voor de Vlamingen te Brussel, 
daar waar de schijnpanteit thans met eens een 
fopspeen is Er moet op gewezen worden, dat de 
Vlamingen hun gewaarborgde plaats hebben in 
de Brusselse gewestelijke executieve Aange
zien er een dubbele meerderheid vereist is, komt 
de procedure van de alarmbel neer op een veto
recht 

BELGIË-STRUKTUUR 
Het Belgisch staatsverband, zoals het ontworpen 
IS in het Egmontpakt, zal er uitzien als volgt een 
staat, twee gemeenschappen, de Vlaamse en 
de Franse, drie gewesten waarvan het Brusselse 
op zijn grondgebied een groot aantal bevoegdhe

den moet laten uitoefenen door de gemeenschap
pen , de provincies zullen in de toekomst als poli
tieke niveau's worden opgeheven, met de moge
lijkheid van organizatie van subgewesten , de wet
geving op de intercommunales zal aanzienlijk 
worden hervormd Deze nieuwe Belgische Eg-
montstruktuur is een verzoening tussen de 
Vlaamse idee van federalisme met twee en de 
franstalige idee van gewestvorming met drie, 
maar wel uitdrukkelijk ten gunste van de eerste 
idee 
De nieuwe struktuur is wel degelijk een vereen
voudiging er blijven slechts de niveau's van de 
staat, de gemeenschappen, de gewesten en de 
gemeenten 

BEVOEGDHEDEN 
GEMEENSCHAP 
De gemeenschappen hebben eigen bevoegdhe
den Dit zijn vooreerst de bevoegdheden van de 
huidige kultuurraden bescherming en luister van 
de taal, aanmoediging van de vorming van navor
sers , kunsten, met inbegrip van film en toneel, 
kultureel patnmonium, musea en andere weten-
schappelijk-kulturele instellingen, biblioteeken, 
diskoteken enz radio en tv , jeugdbeleid , perma
nente opvoeding en kulturele animatie, lichamelij
ke opvoeding, sport en openluchtleven , vrijetijds
besteding en toerisme Daarenboven worden 
hier aan toegevoegd de gepersonalizeerde of 
personalizeerbare materies Deze persoonsge
bonden materies zijn de gezondheidszorg in gro
te lijnen, de welzijnszorg (materiele sociale, psy
chologische, morele en opvoedende bijstand aan 
personen, gezinnen en diensten, en jeugdbe
scherming) en het vormingsbeleid (didaktische, 
pedagogische en professionele vorming) Deze 
bevoegdheden zijn exclusief, d w z dat zij uitge
oefend worden zonder tussenkomst van het 
nationaal niveau, waaraan zij volledig onttrokken 
zijn Vanzelfsprekend strekken de bevoegdhe
den over de Vlaamse gemeenschap zich uit tot 
de Vlamingen te Brussel Niet alleen zijn deze 
bevoegdheden exclusief, maar er is daaren
boven een Vlaams parlement (De Gemeen
schapsraad) en een Vlaamse regering (de execu
tieve) om er de hand aan te houden 

BEVOEGDHEDEN GEWEST 
De gewesten zijn bevoegd voor een lijst van 25 
materies de oprichting en het funktioneren van 
hun eigen diensten en ondernemingen , de begro
ting van het gewest, het aangaan van leningen , 
de cntena van de verdeling van het aandeel van 
het gewest in de gemeente- en provinciefond
sen de ruimtelijke ordening, de natuurbescher
ming , bossen, jacht en visvangst, stedebouw, 
stadskernvernieuwing , het grondbeleid , de huis
vesting , de gewestelijke ekonomische expansie, 
de exploitatievoorwaarden voor de natuurlijke 
rijkdommen, het water- en het drinkwaterbeleid 
behalve het bepalen van de typestruktuur, de 
waterpnjs, de zuivenng van afvalwater de met-
bevaarbare waterlopen , de landbouwhydraulica , 
de plaatsing van arbeiders, de tegemoetkoming 
in het loon van moeilijk te plaatsen arbeiders de 
rationalizering en de koordinatie van de intercom
munales , de subsidienng van provinciale en 
gemeentelijke werken, de ruilverkaveling rioie-
nng trace en inplanting van grote overheidsinfra-
strukturen 

Deze ruime bevoegdheden zijn exclusief, d w z 
dat ZIJ uitgeoefend worden zonder toezicht of 
voogdij of inmenging van het nationaal niveau, 
waaraan zij onttrokken zijn 
De bevoegdheden van het Vlaamse gewest 
strekken zich vanzelfsprekend uit over heel 
Vlaams-Brabant tot aan de grenzen van Brussel-
19, met inbegnp van de zgn faciliteits- en Egmont-
gemeenten Het is duidelijk dat de exclusieve 
Vlaamse bevoegdheid over o m ruimtelijke orde
ning, grondbeleid of huisvesting van beslissende 
betekenis zijn bij het opdrogen van de frankofone 
olievlek, ondanks faciliteiten en insknptierecht 

BEVOEGDHEDEN NATIONAAL 
Aan het nationaal niveau worden tal van be
voegdheden onttrokken die voortaan exclusief 
door de Gemeenschappen of de Gewesten zul
len worden geregeld, zonder nationale voogdij, 
inmenging of kontrole 
Nationaal blijven slechts de door de herziene 
grondwet aan de wet voorbehouden aangelegen
heden , Buitenlandse Zaken behalve de kulturele 
samenwerking , landsverdediging , justitie , Bin
nenlandse Zaken (behalve wat voorbehouden is 
aan htet GewesO, Financies, Nationale Ekono-
mie, Openbare Werken , Sociale Voorzorg , sta
tuut van het Rijkspersoneel 
Wat betreft het geheel van de bevoegdheden 
kan gezegd worden, dat de hier opgesomde 
bevoegdheden overeenstemmen met de lijst 
opgemaakt door de Vlaamse kultuurverem-
gingen 

BESLUITVORMING 
Aan de partijen die het Egmontpakt onderteken
den wordt door tegenstanders van het pakt ver
weten, dat ZIJ op ondemokratische wijze tot de 
besluitvorming gekomen zijn Wat de Volksunie 
betreft verliep de demokratische besluitvorming 
strikt volgens de regels, zoals die reeds jaren in 
de statuten waren neergelegd De partijraad 
kwam tot besluitvorming na een urenlang debat 
De leden van de partijraad hadden vier dagen 
voordien de tekst van het Egmontpakt ontvan
gen Deze termijn, alhoewel kort, volstond om de 
basis te raadplegen alvorens, in het statutair stel
sel van getrapte demokratie, de eindbeslissing te 
treffen in de partijraad 
Het IS uiterst twijfelachtig of er in een enkele der 
verenigingen van het zgn Egmontkomitee een 
even demokratische besluitvorming is geweest 
Het grootste deel van deze verenigingen be
schikt overigens met over strukturen, waarlangs 
de besluitvorming van uit de basis kan worden 
opgebouwd 

BINNEN-VLAANDEREN 
Met deze nieuwe term wordt, in de terminologie 
van de tegenstanders van het Egmontpakt, Vlaan
deren bedoeld zonder Brussel en de Brusselse 
perifene Het heet dan, dat Binnen-Vlaanderen 
Brussel in de steek zou gelaten hebben De term 
Binnen-Vlaanderen kan slechts verwarrend wer
ken, omdat hij een verschil suggereert dat in wer
kelijkheid met bestaat 
In het Egmontpakt behoren de Brusselse Vlamin
gen duidelijk tot de Vlaamse Gemeenschap Ze 
zijn evenzeer binnen Vlaanderen dan de bewo
ners van het zgn Binnen-Vlaanderen 

DECENTRALIZATIE 
Het Egmontpakt spreekt met van federalisme, 
van deelstaten of van autonomie Het drukt zich 
uit in de voorzichtige termen die gebruikelijk zijn 
wanneer onderhandelaars van verschillende 
strekking aan een tafel zitten 
Zo wordt de staatshervorming in het Egmontpakt 
omschreven met de term « politieke decentraliza-
tie » Tegenstanders van het pakt hebben zich op 
deze term geworpen om te zeggen zie je wel, 
het IS maar dat i 
Men moet zich daaraan met laten vangen Decen-
tralizatie onderstelt nog altijd het begrip van cen
trale voogdij 
In het Egmontpakt wordt echter overgegaan tot 
een totale hervorming van de staat en een ingrij-
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pende herkaveling van de bevoegdheden. Dit is 
autonomie van het federale type, en niet zomaar 
« politieke decentralizatie ». 

DEKRETEN 
De regelingen (« wetten ») van de gemeenschap
pen worden gegeven in de vorm van dekreten, 
met kracht van wet in het eigen taalgebied en 
t.a.v. de leden en instellingen van de betrokken 
gemeenschap in Brussel-Hoofdstad. 

DUBBELE MEERDERHEID 
De Vlamingen worden te Brussel zowel op 
gewestelijk als op gemeentelijk vlak, beschermd 
door de zeer effektieve regel van de dubbele 
meerderheid. Dit wil zeggen dat in elke kritieke 
situatie, de beslissing in de executieve van het 
Brussels gewest moet genomen worden bij dub
bele meerderheid, d.w.z. de meerderheid van elke 
taalgroep. Deze dubbele meerderheid is vereist, 
telkens wanneer de alarmbel heeft gefunktio-
neerd. Ze is eveneens vereist wanneer de 
gemeenschapscommissie van één der 19 ge
meenten van Brussel-Hoofdstad beroep zou aan
getekend hebben bij de Brusselse executieve. 
De huidige schijnpariteit in het Kollege van de 
Agglomeratieraad biedt geen enkele bescher
ming, in de toekomst zal de regel van de dubbele 
meerderheid dat wél doen. 

DUITSE 
KULTUURGEMEENSCHAP 
Het Egmontpakt zegt weinig over de Duitse Kul-
tuurgemeenschap. De Raad van de Duitse Kul-
tuurgemeenschap blijft in ieder geval behouden. 
Hij zal beter aangepast worden aan de verlan
gens van de Duitstalige bevolking, ook wat de 
financiële middelen betreft. 
Van Vlaamse zijde moet er in ieder geval over 
gewaakt, dat het Duitstalig gebied niet opgeslokt 
wordt door Wallonië. 
Voor de verdeelsleutel van de financiële midde
len der gemeenschappen wordt het Duitstalig 
gebied in ieder geval niet bij het Frans gebied 
gerekend. 

EENZIJDIGE TOEGEVINGEN 
Op 1 o juni 1977 zegde Frans Van der Eist in de 
Senaat over het behoud van de faciliteiten en 
over het inskriptierecht: « Het is overbodig te zeg
gen dat de Vlaamse onderhandelaars niet geluk
kig zijn met de gevonden oplossing. Maar het is 
niet juist te zeggen, dat dit een eenzijdige toege
ving zou geweest zijn, tenzij men simplistisch oor
deelt dat de begrenzing van het Brussels gewest 
tot de 19 gemeenten geen toegeving is van f rans-
talige zijde en evenmin het statuut dat waarbor
gen geeft aan de Vlamingen in deze 19 gemeen
ten ». 

EGMONTPAKT 
Het Egmontpakt dat op 24 mei 1977 in het 
Egmontpaleis te Brussel werd ondertekend door 
de onderhandelaars van CVP, PSC, FSB, BSP, 
FDF en VU en door formateur Tindemans is een 
itentieverklaring met een vrij nauwkeurige aandui
ding van het algemeen kader, en hetgeen voor 
de uitvoering en de timing ervan nodig is. Het is 
tegelijkertijd een gemeenschapspakt en een re
geerakkoord. Daar het tijdschema, dat integraal 
tot het pakt behoort, in de uitvoering een grond
wetsherziening en dus verkiezingen voorziet, 
slaat het pakt en het regeerakkoord als dusdanig 
op de termijn van twee legislaturen, waarvan de 
volgende grondwetgevende bevoegdheid zal 
hebben. 

EGMONTPLAN 
Egmontplan en Egmontpakt hebben alleen ge
meen dat ze beide opgesteld werden in het 
Egmontpaleis. 

Het Egmontplan is een sociaal-ekonomisch plan 
dat onder de regering Tindemans-De Clercq, op 
13 februari 1977 werd bekendgemaakt. Het wilde 
om. de werkloosheidscijfers met 50.000 vermin
deren. 

EISENPROGRAMMA 
HALLE-BETOGING 
De belangrijkste en eendrachtigste Vlaamse 
manifestatie in de jongste jaren was de betoging 
te Halleop24 november 1974. In het zgn. Manifest 
van Halle werden een aantal Vlaamse eisen 
opgesomd. Het Egmontpakt heeft volgende resul
taten bereikt inzake dit eisenprogramma : beper
king van Brussel verworven ; kiesarrondissement 
Halle-Vilvoorde verworven ; splitsing Brabant ver
worven ; afschaffing faciliteiten niet verworven; 
vrijwaring van Vlaams-Brabant door grondbeleid 
verworven; toepassing van de taalwetten te 
Brussel verworven; sanering van de Brusselse 
ziekenzorg verworven; autonome politieke ver
tegenwoordiging van de Vlamingen te Brussel 
verworven; eentalige kandidatenlijsten verwor
ven ; lijstverbinding met Halle-Vilvoorde nog niet 
verworven; hervorming agglomeratiestrukturen 
met taalgroepen verworven; eigen Vlaamse in
stellingen te Brussel verworven; waarborgen 
voor het Nederlands onderwijs te Brussel verwor
ven ; dekoncentratie en ontvetting van Brussel 
verworven; minder bevoegdheden voor het Ge
west Brussel dan voor de andere gewesten ver
worven ; stopzetten van de drieledige struktuur 
verworven. 

Tot op vandaag kon nog geen enkele van deze 
eisen verwezenlijkt worden; slechts via het 
Egmontpakt kwam de inwilliging van 14 op de 16 
eisen binnen bereik. 

EGMONTBURGEMEESTERS 
De burgemeesters van een aantal Egmontge-
meenten legden op 26 juni 1977 een gemeen
schappelijke verklaring af, volgens dewelke zij 
hun medewerking aan het inschrijvingsrecht niet 
zullen verlenen. 
Hun standpunt is begrijpelijk en het valt samen 
met de zin zelve van het inschrijvingsrecht, dat 
weliswaar een voorrecht is voor de frankofonen, 
maar dat geen enkele weerslag mag hebben op 
het taairegime van de Egmontgemeenten. 
Enkele Egmontburgemeesters staan sinds lang 
bekend als verkavelaars en als organizatoren 
van vrijwillige faciliteiten op hun gemeentehuizen 
ten bate van de Franstaligen. 

EGMONTGEMEENTEN 
De gemeenten en deelgemeenten, waar het 
inschrijvingsrecht zal van kracht worden. Naast 
de zes faciliteitengemeenten zijn het de deelge
meenten Dilbeek, Groot-Bijgaarden, Strombeek-
Bever, St.-Stevens-Woluwe, Sterrebeek, Beersel, 
Alsemberg en de gehuchten Het Voor, Jezus-Eik 
en Zuun. 
Daar het, behalve de zes faciliteitengemeenten, 
slechts delen of gehuchten van gefusioneerde 
gemeenten betreft, die stevig ingemetseld zitten 
in Vlaamse fusies, is de inschrijvingskwaal terri
toriaal en politiek beperkt. 

EGMONTKOMITEE 
Het Egmontkomitee is een aktiekomitee tegen 
het Egmontpakt, bestaande uit een dertigtal 

Egmontkomitee; bekende en minder bekende gezichten uit 
de Vlaamse kuituur- en strijdverenigingen maar ook enkelen 
terug-van-weggeweest. 

Vlaamse kuituur- en strijdverenigingen onder 
voorzitterschap van DF-voorzitter Clem De Rid
der. VVB-voorzitter Paul Daels is voorzitter van 
het Uitvoerend Bestuur. Een aantal van deze ver
enigingen behoren tot de grote en/of traditionele 
strijd- en kultuurverenigingen (VTB-VAB, ANZ, 
DF, VVO, W A , VOS, enz.). De helft van de 
samenstellende verenigingen zijn echter geen 
ledenverenigingen en vertegenwoordigen slechts 
een zeer beperkte groep, waarvan de samenstel
ling ook onduidelijk en overlappend is. 
Geen enkele van de verenigingen in het Egmont
komitee heeft zijn basis geraadpleegd. Het over
grote deel van deze verenigingen kent trouwens 
noch statutaire noch in de praktijk ledenraadple
ging. 
Zo is het te verklaren dat tal van leden en 
bestuursleden van deze verenigingen die tevens 
lid of bestuurslid van de VU zijn een « open brief » 
ondertekenden waarbij zij zich uitdrukkelijk ach
ter de politiek van de VU opstellen. 

EINDPUNT 
Het Egmontpakt hoeft helemaal niet als een eind
punt beschouwd te worden. Het brengt ons dich
ter bij het eindpunt; het haalt uit de gegeven kon
tekst het maximale voor Vlaanderen. 
Wie gelooft in de dynamiek, die zich voortaan 
kan ontplooien in eigen Vlaamse strukturen, zal 
de horizon verder zien dan alleen maar het 
Egmontpakt. 

EUROPESE VERKIEZINGEN 
Een eerste test voor de Egmontstrukturen van 
het hervormde België vormen de verkiezingen 
voor het Europees parlement, die waarschijnlijk 
in 1978 zullen worden gehouden. 
Deze verkiezingen zullen georganizeerd worden 
in twee kieskolleges, een Vlaams en een Frans. 
De Brusselaars zullen kiezen ofwel voor de 
Vlaamse ofwel voor de franstalige kandidaten. 
Deze organizatie is een bevestiging van de twee
ledige struktuur van het land; de Vlaamse ver
tegenwoordiging zal als dusdanig Europa binnen
treden. 
Er wordt gestemd voor 13 Vlaamse en 11 fransta
lige zetels. 
Deze tweeledige organizatie werd door de 
Vlaam.se onderhandelaars afgedwongen tegen 
de Brussels-Waalse eis voor drieledigheid in en 
tegen de opvatting van bv. Tindemans, dat er 
slechts één kiesomschrijving zou zijn. 

4 
FACILITEITENGEMEENTEN 
Bij het zgn. Akkoord van Hertoginnedal in juli 
1963 werd in zes randgemeenten een stelsel van 
faciliteiten voor de franstaligen ingericht Deze 
randgemeenten zi jn: Drogenbos, Kraainem, Lin
kebeek, St.-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem 
en Wemmei. De beslissing van Hertoginnedal 
heeft voor deze gemeenten rampzalige gevolgen 
gehad: de verfransing nam er zeer sterk toe en 
in vier van de zes randgemeenten zijn de Vlamin
gen politiek in de minderheid. 
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De afschaffing van de faciliteiten is een belangrij
ke Vlaamse eis, die in het Egmontpakt niet kan 
verwezenlijkt worden. De faciliteiten in de 6 rand
gemeenten blijven behouden. Het inskriptierecht 
geldt eveneens in deze 6 randgemeenten. 

De franstaiigen komen er, inzake kuiturele en per
soonsgebonden materies, onder gezag van hun 
gemeenschapsraad. Er komen, net als te Brussel, 
in deze gemeenten gemeenschapskommissies. 
Op het principiële vlak is dat een voor de Vlamin
gen moeilijk te verteren regeling. Op het prakti
sche vlak echter betekent de oprichting van deze 
gemeenschapskommissies dat de Vlamingen — 
die in 4 van de 6 gemeenten politiek in de verdruk
king zitten — inzake kuiturele materies een nieu
we mogelijkheid krijgen, waarover de Vlaamse 
mandataris in het Brusselse gewestelijke execu
tieve het laatste woord krijgt. 

Hertoginnedal 1963, rampzalige statie in de geschiedenis van 
Vlaanderen. Aan de lachende gezichten is echter niet veel te 
merken van 'de dood in het hart'... 

Bovendien mag gehoopt worden dat de over
dracht van de exclusieve bevoegdheid — bv. 
inzake ruimtelijke ordening en huisvesting — van 
het nationaal niveau naar het Gewest N/laande
ren (dat terzake bevoegd is in de 6 gemeenten) 
de verfransing efficiënter zal kunnen bestrijden 
dan tot nog toe het geval is. Het Vlaams gezag 
zal in ieder geval nauwlettender en krachtdadiger 
kunnen werken dan het Belgische. 

FEDERALISME 
Een van de bezwaren die tegen het Egmontpakt 
aangevoerd worden is dat het ons geen «echt 
federalisme» zou brengen. Dit is een op zijn 
minst verwarrende bewering. Er zijn in de wereld 
tal van federale staten. Zij verschillen onderling 
sterk door de mate waarin de deelstaten autono
mie hebben. In deze federale staten wordt de ver
deling van de bevoegdheden tussen de bonds
staat en de deelstaten op de meest diverse wij
zen geregeld. Dit belet niet, dat hun struktuur 
steeds van het federale type is. Het federalisme 
zoals het door het Egmontpakt wordt verwezen
lijkt, gaat niet zover als vele Vlaamse federalis
ten zouden willen of als in het VU-programma 
wordt voorgesteld. Of het al dan niet « echt fede
ralisme» is, moet niet daaraan worden afgeme
ten, maar wel aan de mate waarin de gemeen
schappen (de deelstaten) reële autonomie krij
gen. 

De strukturen van het Egmontpakt zijn duidafcjk 
federale strukturen. Het unitaire België wordt 
onomkeerbaar afgebouwd. Voor een omvangrijk 
aantal bevoegdheden wordt de Vlaamse macht-
uitoefening reëel: deze bevoegdheden zijn ener
zijds de gemeenschapsmateries, anderzijds de 
gewestelijke materies. De nationale bevoegdhe
den strekken zich uit over minder materies dan in 
tal van andere federale staten. 

De gemeenschappen regelen hun bevoegdhe
den met een « parlement» (de gemeenschapsra
den), een eigen «regering» (de executieve) en 
eigen geldmiddelen. 

In de nationale Kamer van Volksvertegenwoor
digers heeft Vlaanderen de meerderheid; in de 
Senaat die een federale en tweeledige struktuur 
krijgt komt het als eigen en autonome gemeen
schap aan bod. 

De federale struktuur is zo duidelijk en is voldoen
de doorgedreven, dat men gerust mag spreken 
van «de Vlaamse Staat». 

WIJ 4 

FINANCIËLE MIDDELEN -
GEMEENSCHAP 
De gemeenschappen betrekken hun financiële 
middelen uit dotaties. Deze worden tussen de 
twee gemeenschappen verdeeld volgens de for
mule 2/3 evenredig met de bevolking en 1/3 
evenredig met de oppervlakte (met te Brussel 
minimum 20 % Vlamingen of méér, naar gelang 
de uitslag van de gemeenteverkiezingen). Voor 
de oppervlakteberekening wordt het Duitse taal
gebied niet bij het Franse taalgebied gerekend. 
Deze sleutel is billijker dan die voor de gewestvor
ming, die reeds vóór het Egmontpakt was vastge
legd en waartegen de VU-onderhandelaars ver
geefs gestreden hebben. 

Op dit ogenblik worden trouwens een groot aan
tal van de kuiturele begrotingen nog paritair ver
deeld. De thans vastgelegde sleutel brengt het 
Vlaams aandeel op bijna 55 % tegenover 45 %. 
Te Brussel is in ieder geval 20 % voor de Neder-
landstaligen gewaarborgd. Momenteel halen de 
Vlaamse lijsten in de agglomeratie samen 16 tot 
1 7 % ; dit is een eind beneden de gewaarborgde 
20 %. 
Verkiezingen zijn geen slecht middel voor het 
vaststellen van het numeriek belang der gemeen
schappen te Brussel en dus van hun financieel 
aandeel: ze zijn in ieder geval een beter criterium 
dan — reeds in dit stadium >— de subnationaliteit 
en het «identiteitskaarten tellen ». 

O.m. uit deze 20 %-clausule te , Brussel wordt 
door tegenstanders van het Egmontpakt de kon-
klusie getrokken «dat de Vlamingen voortaan 
een beschermde minderheid zijn te Brussel.» Dit 
is een foutieve konklusie: wanneer ooit zou 
blijken bij verkiezingen dat er te Brussel 80 % 
Vlamingen zijn dan zullen ook 4/5 van de financië
le middelen de Vlaamse Brusselaars ten goede 
komen. Overigens zijn de Vlamingen gisteren en 
vandaag te Brussel een onbeschermde minder
heid. 

FINANCIËLE MIDDELEN-
GEWEST 
De gewesten betrekken hun financiële middelen 
uit eiger^ niet-fiskale ontvangsten, ristorno's van 
de opbrengst van sommige belastingen en eigen 
fiskaliteit leningen en een dotatie. Deze laatste 
wordt aanvankelijk bepaald op het niveau van de 
huidige behoeften. Ze wordt tussen de gewesten 

verdeeld volgens de formule: 1 /3 evenredig met 
de bevolking, 1 /3 met de oppervlakte en 1 /3 met 
de direkte belastingen op natuurlijke personen. 
Tegen deze formule heeft de VU bezwaren ; haar 
onderhandelaars hebben ze dan ook — vergeefs 
— bestreden. Daartegenover staat dan zeker 
toch het feit van de eigen fiskaliteit Natuurlijke 
personen zijp mensen, geen vennootschappen. 
De koncentratie van het zakenleven te Brussel 
speelt dus in deze sleutel niet mee. 

FINANCIËLE 
OVERHEIDSINSTELLINGEN 
De organizatie van de financiële overheidsinstel
lingen zoals ASLK, NMKN, NIM, enz. zal aan de 
tweeledigheid van het land worden aangepast 

FRANKOFONEN IN 
VLAAMS-BRABANT 
Naar het aantal inwoners van de zgn. Egmontge-
meenten, dat gebruik zal maken van het inschrij-
vingsrecht kan men voorlopig slechts gissen. De 
meest diverse voorspellingen worden gemaakt, 
lopend van minder dan 10.000 naar 40.000. lede
re voorspelling terzake is ijdel. Men kan slechts 
aanstippen dat het inschrijvingsrecht de betrok
kenen eerder na- dan voordelen zal verschaffen, 
en dat slechts de harde kern van de frankofonen 
er gebruik zal van maken. 

Het aantal frankofonen in Vlaams-Brabant be
loopt, blijkens de resultaten van de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen, zowat 60.000, tegen
over de 900.000 Vlaamse Brabanders buiten-
Brussel. Dit is een aanzienlijke groep, die echter 
to.v. de Vlaams-Brabanders relatief klein is. De 
Vlaamse deelstaat zal alles in het werk moeten 
stellen om deze groep te beperken en te verklei
nen. De frankofone minderheid van enkele tien
duizenden bevoorrechten binnen de grenzen 
van Vlaanderen is een tergende aanwezigheid. 
Politiek echter is haar belang zeer betrekkelijk. 

GEMEENSCHAP 
Het Egmontpakt erkent twee gemeenschappen 
in België. Vlaanderen wordt erkend als een eigen 
gemeenschap naast de Franstalige gemeen
schap. De Vlamingen te Brussel maken integre
rend deel uit van de Vlaamse gemeenschap. 

GEMEENSCHAPSKOMMISSIE 
Op gemeentelijk niveau worden in elk van de 19 
gemeenten van Brussel-Hoofdstad twee gemeen-
schai^ommiss ies opgericht Deze worden 
samengesteld uit personen die, op eentalige of 
gesplitste lijsten, kandidaat waren voor de ge
meenteraadsverkiezingen ; zowel de verkozen 
als de niet-verkozen kandidaten komen daarvoor, 
tot wanneer het vereiste aantal is bereikt, in aan
merking. Een Vlaamse gemeenschapskommissie 
zal dus ook funktioneren in gemeenten waar 
geen enkele Vlaming zou verkozen zijn. 
De taak van deze kommissie is de gemeentelijke 
kuiturele initiatieven te stimuleren en een ver
plicht advies te verstrekken over ieder kultureel 
voorstel van de gemeente of het OCMW. Kredie
ten voor kuiturele aktiviteiten die besteed worden 
aan de werking van slechts één van de gemeen
schappen kunnen slechts vastgesteld op voor
stel van of na eensluidend advies van de bevoeg
de gemeenschapskommissie. De gemeenschaps
kommissie in elke gemeente heeft een beroeps-
mogelijkheid bij de Brusselse executieve. Ook in 
deze hypotese zal in de Brusselse gewestelijke 
executieve de regel van de dubbele meerderheid, 
die de Vlamingen beschermt funktioneren. Dit is 
een sluitende waarborg. Er is reeds op gewezen 
geworden, o.m. door de drie Vlaamse partijvoor
zitters dat «en benoeming zoals van de FDF-di-
rektrice aan de Vlaamse gemeenteschool van 
St-Lambrechts-Woluwe, zal kunnen belet wor
den van zodra de Vlaamse gemeenschapskom
missies zullen funktioneren. 
Dit zeer grote winstpunt voor de Brusselse Vla
mingen heeft een ernstige keerzijde: in de zes 
randgemeenten met faciliteiten worden gelijkaar
dige strukturen ingericht De gemeenschapskom
missies zullen er hun beroep kunnen aantekenen 
bij hun kuiturele mandataris van de Brusselse 
gewestelijke executieve, die tevens lid is van de 
gemeenschapsexecutieve. 
De praktische toestand in 4 van de 6 gemeenten 
is echter zo, dat de Vlaamse gemeenschapskom
missie een steun zal betekenen voor de Vlamin
gen die er politiek in de minderheid zijn. 

GEMEENSCHAPSNIVEAU TE 
BRUSSEL 
Op gemeenschapsniveau, dit wjl zeggen voor de 
kuiturele en persoonsgebonden materies is Brus
sel geen entiteit De inwoners horen als dusdanig 
bij respektievelijk de Vlaamse en Franstalige 
gemeenschap. 
De socio-kulturele instellingen te Brussel die een
talig zijn vallen ten laste van de begroting van 
hun gemeenschap. Tweetalige socio-kulturele in
stellingen zullen volgens een nadere regeling wor
den beheerd. Afwijkende normen ten gunste van 
één van de gemeenschappen mogen geen indivi
duele discriminerende voordelen behelzen ten 
aanzien van de leden van de gemeenschap. 

GEMEENSCHAPSRAAD 
De twee gemeenschappen krijgen hun eigen wet-
gevéind orgaan (hun « parlement»): de Gemeen
schapsraad. Er zal een Nederlandse en een Fran
se (gemeenschapsraad zijn. De Vlaamse Ge
meenschapsraad wordt samengesteld uit de 
leden van de rechtstreeks verkozen Vlaamse 
Gewestraad, met daaraan toegevoegd de Vlaam
se leden van de Brusselse Gewestraad, in aantal 
gelijk aan het aantal Vlaamse volksvertegenwoor
digers van Brussel. Deze Gemeenschapsraad 
(«parlement») krijgt een executieve («rege
ring »): een verantwoordelijke en een adjunkt 
(een van beiden is noodzakelijkerwijze een Brus-
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seise Vlaming); de executieven van het Vjaamse 
SGewest en de Vlaamse Gemeenschap kunnen 
samen opereren als Vlaamse regering. 

GEWEST 
Er zijn drie Gewesten: het Vlaamse, het Waalse 
en het Brusselse. Brussel is echter geen gewest 
zoals de beide anderen: de tweeledige struktuur 
die uitgaat van de twee gemeenschappen, is in 
de kern zelf van het Brusselse gewest inge
bouwd zodat dit niet een derde gewest is dat 
evenwaardig is aan Vlaanderen en Wallonië. Het 
Brussels gewest is grondwettelijk beperkt tot de 
19 gemeenten. 

Het Egmontpakt voorziet de definitieve begrenzing van Brus
sel tot de 19 gemeenten. Een oude eis van de Vlaamse Bewe
ging gaat daarmee in vervulling I 

GEWESTELIJKE EXECUTIEVE 
De Gewestraden krijgen een executieve, die zal 
samengesteld zijn uit een maximum aantal leden 
bepaald door de wet. Deze leden worden afzon
derlijk en opeenvolgend door de Gewestraad in 
zijn schoot verkozen. Ze mogen geen lid zijn van 
de nationale regering. De executieve verkiest in 
zijn midden een voorzitter. De verdeling van de 
bevoegdheden wordt geregeld in de schoot van 
de executieve. 
De executieve van het Brussels Gewest bestaat 
uit hoogstens 5 franstaligen en minimaal 2 neder-
landstaligen I daaraan worden voor elke taal
groep toegevoegd èén verantwoordelijke uit de 
Gemeenschapsexecutieve die uit het Brussels 
Gewest afkomstig moet zijn. De Brusselse ge
westelijke executieve bestaat dus uiteindelijk uit 
hoogstens 6 franstaligen en minstens 3 neder-
landstaligen. 
Er is voorzien dat twee Vlaamse leden van deze 
executieve een evenwichtig gedeelte van de 
bevoegdheden moeten toegewezen krijgen. Ver
volgens is er voorzien dat de leden van de gewes
telijke executieve politiek verantwoordelijk zijn 
tegenover de taalgroep waartoe zij behoren. 
Dit betekent dat de Gemeenschappen als ge-

' meenschap vertegenwoordigd zijn in de Brussel
se executieve. 
De evenwichtige verdeling van de bevoegdhe
den tussen de taalgroepen is een uitgesproken 
pluspunt. In het Kollege van de Agglomeratieraad 
worden de Vlamingen vandaag afgescheept met 
de titel van schepen zonder titel of bevoegdheid. 

GEWESTGRENZEN 
Het grondgebied van het Gewest Vlaanderen 
omvat de Vlaamse provincies plus Viaams-Bra-
bant, dat van het Waalse de Waalse provincies 
plus Waals-Brabant. Het Gewest Brussel wordt 
grondwettelijk beperkt tot de 19 gemeenten van 
de Brusselse agglomeratie. Deze begrenzing is 
voortaan onaantastbaar: ze kan immers slechts 
gewijzigd worden bij 2/3 meerderheid in een par
lement, waar de Vlamingen de numerieke meer
derheid vertegenwoordigen! 

GEWESTRAAD 
Vlaanderen en Wallonië krijgen een Gewestraad 
die rechtstreeks verkozen wordt en die bestaat 
uit een aantal leden, dat gelijk is aan het aantal 
volksvertegenwoordigers van deze gewesten. 
De Brusselse Gewestraad bestaat uit een aantal 
raadsleden dat gelijk is aan het dubbel van het 
aantal volksvertegenwoordigers dat Brussel 
heeft. Ze worden rechtstreeks verkozen in twee 
taalgroepen, ze vormen in de schoot van de 
Raad twee taalgroepen. 
Dat het aantal raadsleden in het Gewest Brussel 
het dubbel bedraagt van het aantal volksver
tegenwoordigers is noodzakelijk: het aantal op 
zichzelf vormt een te kleine groep voor een raad. 
Dit dubbele aantal is trouwens gunstig voor de 
Vlamingen, die met kleinere lijsten moeten opko-

13 OKTOBER 1977 

— — . ' # ' ^ ' 1 . — 

men. Het beginsel van de eentalige lijsten is er 
door. Dat is een zeer grote verworvenheid: het 
orinciep van de federalizering wordt doorgetrok
ken tot en met te Brussel. 
De vrees die sommige Vlamingen koesteren 
voor geknoei met zgn. « Vlaamse » FDF-lijsten is, 
in de Egmontkontekst, ongegrond. Ten overvloe
de wordt ter gelegenheid van de definitieve 
reduktie van de Egmontwet gezocht naar een 
systeem waarbij een sluitende kontrole of een 
erkenning van het Nederlands- of Franstalig 
karakter van een lijst wordt ingesteld. 

GRONDWETSHERZIENING 1970 
De grondwetsherziening van 1970, voorbereid 
o.m. door Tindemans en goedgekeurd onder de 
regering Eyskens, heeft als een zware anti-Vlaam
se hypoteek op de Egmontonderhandelingen 
gedrukt. 

Deze grondwetsherziening leverde weliswaar 
een beperkte kulturele autonomie op. Door de 
grendels werd de demokratische Vlaamse meer
derheid in het parlement echter eens en voor
goed verkwanseld; zo verloren de Vlamingen 
hun beslissende troefkaart bij komende onder
handelingen. Daarenboven werd de drieledige 
gewestvorming ingeschreven in de grondwet: 
het fameuze artikel 107 quater dat luidt: « België 
omvat drie gewesten, het Vlaamse gewest, het 
Waalse gewest en het Brusselse gewest.» 

De grondwetsherziening (1970) onder eerste-minister Eys
kens goedgekeurd was zeer nadelig voor Vlaanderen. De 
drieledige gewestvorming (107 quater) kon van start gaan. 

GEWESTVORMING 
Bij de grondwetsherziening van 1970 werd de 
drieledige gewestvorming georganizeerd door 
het nieuw artikel 107 quater in de grondwet. Dit 
artikel voorziet drie gewesten: het Vlaamse, het 
Waalse en het Brusselse. Parallel met de grond
wetsherziening werd ook een wet uitgevaardigd 
op de ekonomische decentralizatie. Ze voorzag 
o.m. in de oprichting van gewestelijke ekonomi
sche raden van advies (drie) en van de GOM's 
(Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappijen). 
Na de verkiezingen van 10 maart 1970 kwam het 
tot een nieuw regeringsplan: drie gewestraden, 
samengesteld uit senatoren (en voor Brussel ook 
uit agglomeratieraadsleden); drie gewestelijke mi
nisteriële komitees. Na de toetreding van het RW 
tot de PVV-CVP-koalitie werd in juli 1974 de zgn. 
« wet Périn » goedgekeurd die de drieledige struk
tuur van het land voorgoed op de sporen zette. In 
de herfst 1974 staken de Gewestelijke Ekonomi
sche Raden van wal : de VU — maar ook de 
BSP, zij het dan om andere redenen — namen er 
weldra niet meer aan deel. 

De schijnbaar onafwendbare drieledige struktuur 
van het land werd door het Egmontpakt op het 
nippertje omgebogen naar een tweeledige fede
ralistische struktuur als. bovenbouw voor de 3 
gewesten ; het Gewest Brussel krijgt organen om 
het in te passen in de tweeledige struktuur. 

KOMM€nT/i/IR 

GEWESTPLAN 
Het Gewestplan voor Vlaams-Brabant is reeds 
wet. Dit Gewestplan zal, van zodra de Egmont-. 
strukturen werken, door het Vlaams gezag kun
nen gehanteerd worden als een effektief middel 
in de strijd tegen de bezetting van de Vlaams-Bra-
bantse grond door frankofonen. 

GEVEN EN TOEGEVEN 
Sommigen slingeren de verkiezingsslogan van de 
VU als een boemerang terug naar de partij. Er is 
echter, in tegenstelling met vroeger, niet «gege
ven en toegegeven ». Er is gegeven en genomen. 
De balans van dit geven en nemen is voor Vlaan
deren niet nadelig. 

GOUTHIER 
Mevrouw Gouthier werd enkele dagen geleden 
te St.-Lambrechts-Woluwe benoemd tot direktri-
ce van de enige Vlaamse gemeenteschool. Me-
v o u w Gouthier is gehuwd met een frankofoon 
en stuurt haar kinderen naar het franstalig onder
wijs. Zijzelf heeft een Nederlands diploma en 
haar benoeming is helaas volkomen wettelijk. 

Indien het Egmontpakt reeds van toepassing 
ware, dan zou de Vlaamse gemeenschap — via 
de Gemeenschapskommissie — gewapend ge
weest zijn tegen deze benoeming. • 

GRONDWETSHERZIENING 
Daar de vorige regering Tindemans-Declercq ont
slag nam zonder dat het parlement de gelegen
heid had om de grondwet voor herziening vat
baar te maken, is het huidige parlement geen kon-
stituante. D.w.z. dat het niet bevoegd is om de 
grondwet te herzien, mede door de schuld van 
de PVV. Het Egmontpakt maakt een grondwets
wijziging noodzakelijk. Deze zal slechts kunnen 
doorgaan na verkiezingen, wanneer het nieuwe 
parlement konstituerende bevoegdheid zal heb
ben. Het Egmontpakt, dat zowel een gemeen-
schapspakt als een regeerakkoord is voorziet 
dan ook een tijdschema dat loopt over twee legis-
laturen, met daartussen verkiezingen. De Vlaam
se onderhandelaars hebben een sluitende rege
ling afgedwongen om te voorkomen, dat de voor 
de franstaligen voordelige punten eerst en de 
voor de Vlamingen voordelige punten nadien niet 
meer zouden verwezenlijkt worden, zoals vroe
ger vaak het geval was. De wet op het Egmont
pakt zal een wet onder opschortende voorwaar
de van de uitvoering van de grondwetsherziening 
zijn. Wordt het laatste luik niet uitgevoerd, dan 
vervalt al het vorige reeds uitgevoerde. Dit is een 
essentiële Vlaamse eis, waaraan niet getornd zal 
worden. 

De richting die de grondwetsherziening moet uit
gaan, is in grote mate in het pakt omschreven. 

Tindemans-De Clercq maakten een grondwetsherziening 
onmogelijk toen zij de kamers ontbonden zonder het nieuwe 
parlement grondwetgevende kracht te geven. 

GRONDBELEID 
Grondbeleid zal behoren tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de Gewesten. In Vlaams-Bra
bant zal deze bevoegdheid, uitgeoefend door het 
gewest Vlaanderen, ook in de faciliteiten- en zgn. 

Egmontgemeenten, een belangrijk wapen tegen 
de verfransing zijn. 

WIJ s 
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HAVENVERDRAGEN 
Een der nuttige « bijprodukten » van het Egmont-
pakt is, dat met Nederland verder zal onderhan
deld worden over de voor Vlaanderen zo levens
belangrijke 3 havenverdragen. Deze onderhande
lingen waren sedert geruime tijd door de fransta-
ligen geblokkeerd. 

INTERKOMMUNALES 
De wetgeving op de interkommunales zal aan
zienlijk worden hervormd met het oog op een gro
tere interne demokratie en een nauwkeurige 
beperking-van hun doelstelling. 
Deze demokratizering van de interkommunales, 
met getrapt verkozen bestuurslichamen, is een 
belangrijke verworvenheid. Aan de sterk verfran-
sende invloed van de Brusselse interkommuna
les in Vlaams-Brabant zal een einde worden 
gesteld. 

INSCHRIJVINGSRECHT 
in delen van zeven gemeenten (Dilbeek, Groot-
Bijgaarden, Strombeek-Bever, St.-Stevens-Wolu-
we, Sterrebeek, Beersel, Alsemberg) en in de wij
ken Jezus-Eik, Zuun en Het Voor wordt aan de 
inwoners een beperkt inschrijvingsrecht toege
kend. 
Hoe onbillijk ook: deze maatregel mag niet gelijk
gesteld worden aan faciliteiten. Faciliteiten heb
ben inderdaad rechtstreeks invloed op de struk-
tuur en de werking van de gemeenten en maken 
het politiek en administratief leven van deze 
gemeenten tweetalig. Het inschrijvingsrecht heeft 
geen enkele invloed op de gemeenten waar het 
in delen van deze gemeenten, wordt toegekend. 
Daarom wordt het inschrijvingsrecht ook wel 
eens « uitschrijvingsrecht» genoemd: de fransta-
ligen die zich niet willen aanpassen, kunnen ook 
niet vragen dat de gemeenten zich zouden aan
passen ; dus vragen ze de administratieve «uit
schrijving •• uit de gemeenten. 
Het inschrijvingsrecht komt er op neer dat zij, die 
er gebruik van maken gedurende de korte ter
mijn die ze daarvoor hebben, hun administratief, 
gerechtelijk en fiscaal dossier te Brussel kunnen 
lokalizeren en desgevallend in de Franse taal kun
nen afwikkelen. Dit is een zeer beperkte maatre
gel ; dit komt bv. tot uiting in het feit, dat de belas
tingopbrengst van die fiskale dossiers niet ten 
goede komt aan het Brussels gewest, maar aan 
het Vlaamse. 

Een laatste effekt — en wellicht het meest tergen
de — is de splitsing van het stemrecht van diege
nen die er gebruik van maken. Voor alle verkiezin
gen behalve de gemeenteraadsverkiezingen oe
fenen zij hun stemrecht te Brussel uit. Wat de 
gemeenteraadsverkiezingen betreft weze er aan 
herinnerd dat het inskriptierecht slechts verleend 
wordt in wijken of gedeelten van gemeenten en 
niet in gehele gemeenten. 
Tenslotte dient er op gewezen dat de zgn. 
Egmontgemeenten (zoals de gemeenten met 
inschrijvingsrecht worden genoemd) onder voog
dij van het Vlaams gewest komen, dat daar 
bovendien integraal zijn bevoegdheden o.m. inza
ke ruimtelijke ordening zal uitoefenen. 
De inwoners van de zes faciliteitengemeenten 
kunnen tevens van dit inschrijvingsrecht gebruik 
maken. Het inschrijvingsrecht is niet uitdovend. 
Wie er gebruik wil van maken, heeft eenmaal een 
korte termijn om het aan te vragen. Het kan ook 
aangevraagd worden door de inwoners wanneer 
zij meerderjarig worden en door de toekomstige 
inwoners. 

Over de werkelijke weerslag van het inschrij
vingsrecht zijn de meningen sterk verdeeld. Men 
kan voorlopig slechts gissen naar het aantal inwo
ners dat er gebruik zal van maken. Aan franstali-
ge kant wordt wel eens schamper opgemerkt dat 
het inschrijvingsrecht de zoethouder is voor de 
FDF-kiezers die de beperking van Brussel moe
ten slikken. Aan Vlaamse zijde beweren optimis
ten, dat het recht vanzelf zal uitdoven omdat het 
de betrokkenen slechts last en administratieve 
vertraging zal bezorgen. Anderen vrezen de ver
dere verfransing van Vlaams-Brabant. 

De verwachting mag uitgedrukt worden dat de 
aanwezigheid van een zeer beperkte Franse min
derheid binnen de Vlaamse staat wel uiterst kren
kend is — omwille van de voorrechten — maar 
politiek ongevaarlijk. 

KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGERS 
Aan de samenstelling van de Kamer van Volks
vertegenwoordigers wordt niets gewijzigd. De 
bevoegdheden ervan worden natuurlijk sterk 
ingekrompen: de gemeenschapsmateries en ge
westelijke materies worden voortaan elders gere
geld. 
Naast de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
is er een Senaat van het federale type. 

KIESARRONDISSEMENT 
BRUSSEL 
Het kiesarrondissement Brussel zal gesplitst wor
den in een kiesarrondissement Brussel en een 
kiesarrondissement Halle-Viivoorde. Dit betekent 
de inwilliging van een der belangrijkste Vlaamse 
eisen uit het zgn. Manifest van Haile. 

KIJK- EN LUISTERGELD BRT 
Dit is een van de talloze voorbeelden van finan
ciële middelen die, dank zij het Egmontpakt, niet 
meer paritair zullen verdeeld worden maar op 
basis 55 t.h. voor de Vlaamse en 45 t.h. voor de 
Franse gemeenschap. 

KOMPROMIS 
Het Egmontpakt is inderdaad zoals ieder akkoord 
tussen verschillende groepen en tendensen, een 
kompromis. Dit hoeft geen verwijt te zi jn: een 
kompromis moet beoordeeld worden op zijn 
inhoud. 
Beweren dat er geen sprake is van een kompro
mis omdat er alleen Vlaamse toegevingen zou
den gedaan zijn houdt na studie van het Egmont
pakt, geen steek : de Brusselse frankofonen heb
ben stellingen moeten prijsgeven die zij eens en 
voor goed als verworven beschouwden. 
Het is wel juist dat de Walen de kleinste rekening 
geprezenteerd kregen. De verklaring daarvoor is 
vrij evident: Brussel ligt in Vlaams en niet in 
Waals grondgebied. 

KULTUURHOMOGENITEIT 
De kultuurhomogeniteit van de Vlaamse staat zal 
geschonden worden door de aanwezigheid van 
enkele tienduizenden bevoorrechte frankofonen 
in Vlaams-Brabant. 
Hoe krenkend ook op het principiële vlak, zal 
deze schending van de kultuurhomogeniteit op 
het praktische vlak nauwelijks wegen I 

Een van de Vlaamse eisen die in het Egmontpakt 

nog niet verwezenlijkt werden is de zgn. lijstver-
binding tussen de Vlaamse lijsten te Brussel en in 
Halle-Vilvoorde, na de splitsing van het kiesarron
dissement. De lijstverbinding blijft een belangrijk 
streefdoel in de tweede ronde van de Egmont-
gesprekken. 

NOC 
Op gewestelijk niveau blijven de Nederlandse 
Kultuurkommissie en haar Franse tegenhanger 
funktioneren. Ze krijgen meer bevoegdheden 
dan voorheen; ze zullen funktioneren als inrich
tende macht inzake kulturele aangelegenheden 
en onderwijs. Voor beslissingen die zij in verenig
de kommissies nemen, is de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen in elke kommissie noodza
kelijk. 
De klachten over een tekort aan financiële midde
len, die men thans wel eens vanuit de NCO hoort, 
zullen kunnen verholpen worden. 

OCMW 
Het Egmontpakt voorziet voor Brussel een aantal 
maatregelen voor de socio-kulturele instellingen. 
Daaronder vallen de OCMW's. Wanneer deze 
OCMW's tweetalig zijn, zegt het Egmontpakt (en 
dit is het geval) zal de wet voorzien in een 
beheersregeling die de samenwerking tussen de 
gemeenschappen en de voor het onthaal van 
elke gemeenschap onontbeerlijke autonomie or-
ganizeert Staatssekretaris Vic Anciaux heeft 
van deze bepaling de interpretatie gegeven, dat 
er voor elk van deze instellingen gesplitste direk-
ties, gesplitste kaders en bijgevolg autonomie 
moet'zijn voor onthaal en behandeling. 
Bovendien zullen de Gemeenschapskommissies 
verplicht advies verstrekken over ieder kultureel 
— dit is persoonsgebonden — voorstel van 
gemeenteraad en OCMW en wel op de commu
nautaire facetten ervan. Dit wil zeggen dat, zon
der het akkoord van de Vlamingen in het Brus
sels executief, geen beslissing kan genomen wor
den door het OCMW over een zaak waartegen 
een Vlaamse Gemeenschapskommissie beroep 
heeft aangetekend. 

ONDERWIJS 
Een van de tekorten van het Egmontpakt is, dat 
het onderwijs «in de huidige omstandigheden» 
grotendeels blijft behoren tot de nationale macht. 
Dit is een gevolg enerzijds van het schoolpakt en 
anderzijds van de, ondanks het schoolpakt, nog 
steeds voortlevende vrees voor minorizatie van 
de vrijzinnigen in Vlaanderen en de katolieken in 
Wallonië. Het zal erop aankomen, in Vlaanderen 
en Wallonië de voorwaarden te scheppen die 
een einde stellen aan «de huidige omstandighe
den». De wil om het onderwijs volledig te laten 
ressorteren onder de Gemeenschappen is in 
ieder geval merkbaar aanwezig. 

ONDERWIJSNORMEN TE 
BRUSSEL 
Een van de onmiddellijke en reeds ten uitvoer 
gelegde verworvenheden van het Egmontpakt is 
de bestendiging zonder tijdslimiet van de gunst-
normen voor het Nederlands onderwijs te Brus
sel. Deze normen waren in 1971, in « ruil» voor de 
onzalige «liberté du pére de familie», toegekend 
voor een periode van 6 jaar; ze verliepen dus in 
1977. In Vlaamse kringen heerste daarover 
terecht ongerustheid. De ondertekening van het 
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Egmontpakt heeft hier een onmiddellijk en gun
stig resultaat gehad. 
Tevens is reeds begonnen met de aanzuivering 
van heel het beloftenpakket dat in 1971 aan het 
Nederlands onderwijs te Brussel werd gedaan, 
maar dat nooit ten uitvoer werd gelegd. 

OPSCHORTENDE 
VOORWAARDE 
Door vroegere bittere ervaringen geleerd vrezen 
heel wat Vlamingen dat in een eerste faze de 
voor de franstaligen gunstige bepalingen van het 
Egmontpakt zullen worden uitgevoerd terwijl de 
tweede faze, die een grondwetsherziening vergt 
en dus slechts na verkiezingen aan de beurt kan 
komen, zal wegvallen. 
Dit is ook de zorg geweest van de Vlaamse en 
vooral de VU-onderhandelaars. Zij hebben uit
drukkelijk bedongen dat de eerste faze slechts 
kan worden gerealizeerd mits de opschortende 
voorwaarde van het verwezenlijken der tweede 
faze, terwijl voor- en nadelen voor beide gemeen
schappen in de mate van het technisch en juri
disch mogelijke over de twee fazen zouden wor
den verdeeld. Wat de Volksunie betreft is deze 
opschortende voorwaarde essentieel: wordt er 
niet sluitend aan voldaan, dan is dit een duidelijk 
breekpunt. 

ORDONNANTIES 
De regelingen (« wetten ») van de gewesten wor
den gegeven in de vorm van ordonnanties, met 
kracht van wet in het betrokken gewest. 
Vanzelfsprekend behoren alle randgemeenten 
rond Brussel-hoofdstad tot het Vlaamse Gewest 
en zijn ze onderworpen aan de Vlaamse ordon
nanties. 
De ordonnanties kunnen wetten wijzigen voor de 
bepalingen die aangelegenheden betreffen, wel
ke uitsluitend aan het gewest voorbehouden zijn. 
Zij kunnen strafrechtelijke sancties voorzien. 

OVERGANGSSTELSEL 
in afwachting van de doorvoering van de laatste 
faze van het Egmontpakt zal een overgangsstel
sel ingevoerd worden. 
Tijdens dit overgangsstelsel zullen de Vlaamse 
en Waalse gewestraden samengesteld zijn uit 
volksvertegenwoordigers en senatoren ; de Brus
selse gewestraad uit de verkozen parlementsle
den uit het Brussels arrondissement, de provincia
le senatoren van Brabant en de gekoöpteerde 
senatoren die bij hun eedaflegging te Brussel 
woonden. De gewesten zullen nog geen eigen fis-
kaliteit hebben, hun ordonnanties zullen onder 
het legaliteitstoezicht van art. 107 quater vallen. 
De kamer voor konfiikten van de Raad van State 
zal de wettelijkheidskontrole uitoefenen. Dit over-
gangsstelsei wordt operationeel zodra de uitvoe
ringswet op art. 107 quater is gestemd. Het ver
dwijnt na de grondwetsherziening en, van rechts
wege, ten laatste een jaar na de eerstvolgende 
verkiezingen. 
De gemeenschapsraden kunnen onmiddellijk en 
volwaardig funktioneren mits de uitbreiding van 
hun bevoegdheden met de persoonsgebonden 
materies ; ze verkiezen in hun midden een execu
tieve. 

PACIFIKATIE 
Het Egmontpakt « vormt een politiek akkoord met 
het doel bij te dragen tot de pacifikatie tussen de 
gemeenschappen...», zo luidt de aanhef van de 
tekst zelve van het Egmontpakt. Gelijk de liefde 
vaak de vrucht is van het huwelijk — naar een 
gekend Frans gezegde — zo kan de pacifikatie 
de vrucht worden van de loyale en eerlijke toe
passing van het Egmontpakt. Komt het niet tot 
een eerlijke uitvoering, dan zal het Egmontpakt 
de verhevigde strijd en niet de pacifikatie in de 
hand werken. 
Wie echter het Egmontpakt eerlijk wil , moet ook, 
nu reeds de pacifikatie willen. Dat inzicht ont
breekt bij vele franstaligen. 

PARITEIT 
Een van de meest gehoorde bezwaren tegen het 
Egmontpakt is de bewering, dat de Vlamingen de 
paritaire waarborg te Brussel verliezen. Er is ech
ter, noch in rechte noch in feite, ooit een paritaire 
waarborg geweest. In het Kollege van de Agglo-
meratieraad gold en geldt de zgn. pariteit «zon
der de voorzitter». Deze voorzitter, uiteraard 
altijd een frankofoon, doet de balans overhellen. 
De verhouding is thans 7 F tegen 6 N. Een derge
lijke «pariteit» is niets waard. Door het Egmont
pakt beschikken de Vlamingen in de toekomst, 
zowel in de Brusselse gewestraad als in de Brus
selse executieve, over een effektieve alarmbel en 
blokkering. 

PERSONEEL 
GEMEENSCHAPSRADEN 
Door tegenstanders van het pakt wordt beweerd 
dat de Gemeenschapsraden zo weinig bevoegd
heid hebben, dat ze niet eens eigen personeel 
kunnen aanwerven. 
Dit is een bespottelijke bewering. Weliswaar voor
ziet het Egmontpakt dat het statuut van het Rijks
personeel centraal geregeld blijft dit om discrimi
naties te voorkomen. 
Dat heeft niets te zien met de vaststelling van 
kaders en met het benoemingsrecht. De gemeen
schapsraden hebben wel degelijk de bevoegd
heid om hun eigen administratie op te richten. 

PERSOONSGEBONDEN 
MATERIES 
De Vlaamse gemeenschap is ook te Brussel 
bevoegd voor de kulturele en persoonsgebon
den aangelegenheden van de Brusselse Vlamin
gen. 
Deze gepersonalizeerde of personalizeerbare 
materies zijn de gezondheidszorg in grote lijnen, 
de welzijnszorg en het vormingsbeleid. 

POOLVORMING 
In de tekst van het Egmontpakt is er niets terug 
te vinden over de zgn. « poolvorming » te Brussel. 
Nochtans kan formeel bevestigd worden dat 
deze poolvorming verworven is. Poolvorming 
betekent dat eerst volgens het respektievelijk 
percentage stemmen, globaal het aantal Neder
landstalige en Franstalige verkozenen wordt be
paald, vooraleer de zetels verdeeld worden over 
de verschillende lijsten. De poolvorming zal het 
verlies van Vlaamse zetels te Brussel helpen 
voorkomen. 

PROVINCIE BRABANT 
De provincie Brabant zal gesplitst worden in een 
provincie Brussel, een provincie Vlaams-Brabant 
en een provincie Waals-Brabant (tenzij de Walen 
Nijvel bij Henegouwen willen, wat hun zaak is). 
Dit betekent de inwilliging van een der belang
rijkste Vlaamse eisen uit het zgn. Manifest van 
Halle. 
PROVINCIES 
In de toekomst zullen de provincies als politieke 
niveaus worden opgeheven met de mogelijkheid 
van organizatie van subgewesten. 
De territoriale onderverdeling in provincies blijft 
behouden, alsmede de funktie van goeverneur. In 
het kader van deze hervorming zal de provincie 
Brabant worden opgesplitst en zal het Brussels 

gewest een provincie vormen naast de provin
cies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant (tenzij de 
Walen Nijvel bij Henegouwen zouden willen). 

107 QUATER 
Het artikel 107 quater van de Grondwet van 
1970 stelt de drieledige gewestvorming in. Deze 
gewestvorming werd voorlopig georganizeerd 
door de zgn. wet Périn. De wet Périn moet wor
den opgeheven en vervangen door de wet op de 
definitieve gewestvorming volgens het Egmont
pakt. Art. 107 quater krijgt meteen een reële uit
voering. Dit gebeurt in twee etappes, de ene voor 
en de andere na een grondwetsherziening. De 
eerste faze geschiedt onder opschortende 
voorwaarde van uitvoering van de tweede. 

REPRESSIE 
In het kader van de Egmontonderhandelingen 
werd overeengekomen, zoals blijkt uit de regerings
verklaring en het daarop aansluitend debat in de 
Kamer, dat de sociale en humane gevolgen van de 
repressie opgeruimd zullen worden. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
Ruimtelijke ordening zal behoren tot de uitsluiten
de bevoegdheid van de gewesten. 
In Vlaams-Brabant zal deze bevoegdheid, uitge
oefend door het gewest Vlaanderen ook in de 
faciliteiten- en zgn. Egmontgemeenten een be
langrijk wapen tegen de verfransing zijn. 

SENAAT 
De Senaat zal samengesteld zijn uit de leden van 
de Gemeenschapsraden. Dit is een van de grond
beginselen van de opbouw van de staat in federa
le zin. De Kamer regelt de nationale materies. De 

De vertegenwoordiging van het volk krijgt een andere samen
stelling. De kamer van volksvertegenwoordigers blijft natio
naal, de senaat herbergt de leden van de gemeenschapsra
den en krijgt een federale en tweeledige struktuur De provin
cies zullen als politieke schakel worden opgeheven. 
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Senaat is de uiting van de verscheidenheid. Aan
gezien de Senaat samengesteld wordt door de 
bijeenvoeging van de twee Gemeenschapsra
den, is deze verscheidenheid tweeledig en de 
erkenning van het bestaan der twe^ volksge
meenschappen. 
De bevoegdheden van de Senaat worden sterk 
gewijzigd. De Senaat werkt als een reflektie-
kamer, behalve voor de grondwetsherziening en 
de wetten die met bijzondere meerderheden moe
ten worden goedgekeurd. De Senaat zal inzake 
de projekten die in de Kamer behandeld worden, 
gedurende een korte tijd amendementen kunnen 
voorstellen; de Kamer neemt daarover dan een 
nieuwe en autonome beslissing. In feite wordt het 
tweekamerstelsel, zoals tot nog toe gekend, opge
heven. 

SUBGEWEST 
Binnen de Gewesten bestaat de mogelijkheid om 
subgewesten te organizeren. Hun grenzen, hun 
oprichtings- en werkingsmodaliteiten zullen wor
den bepaald door de wet inzake definitieve 
gewestvorming. 
De subgewesten zullen op demokratische wijze 
worden opgericht op basis van de gemeenten, in 
samenhang met de reorganizatie van de inter-
kommungles. 

STUWENBERG 
Het Egmontpakt wordt momenteel door de onder
handelaars verder geprecizeerd en klaar ge
maakt om in wetteksten gegoten te worden. 
Dat gebeurt in het Stuyvenbergkasteel, waar het 
redaktiekomitee' een wekelijkse vergadering 
houdt 

TAALWETGEVING 
De taalwetgeving als dusdanig wordt niet gewij
zigd. Wel moet zij een technische aanpassing 
ondergaan, omdat zij nog niet voorzien is op de 
funktionering in het kader van de nieuwe gewes
ten. Het gaat hier om een louter juridische aan
passing aan het nieuwe stelsel. 

TWEELEDIGHEID 
Een van de belangrijkste verworvenheden van 
het Egmontpakt is het ombuigen van de schijn
baar onafwendbare drieledige gewestvorming 
naar een tweeledige struktuur van het federalisti
sche type. 
De tweeledigheid heeft in het Egmontpakt duide
lijk de voorrang op de Gewestvorming, die overi
gens eerder een gewestvorming met 2 1/2 dan 
met 3 is. De tweeledigheid blijkt op het nationale 
vlak uit de samenstelling van de Senaat, die zal 
bestaan uit de samenvoeging van de Waalse en 
de Vlaamse Gemeenschapsraden. Op het natio
nale vlak bestaat Brussel niet eens. Op het vlak 
der gemeenschappen bestaat Brussel evenmin. 
Er zijn slechts twee gemeenschappen : een Fran
se en een Vlaamse. Hun organen zijn bevoegd 
voor de leden van hun taalgroep te Brussel. 
Slechts op het derde niveau — dat van het 
Gewest — is er sprake van Brussel. Maar ook op 
dat niveau is de tweeledigheid ingebouwd zowel 
op gewestelijk vlak als in elk der 19 gemeenten. 

r 

UITDOVEND 
Het inschrijvingsrecht, waarop de inwoners van 
de zgn. Egmontgemeenten gedurende een korte-
termijn aanspraak mogen maken, is niet uitdo
vend. Dit wil zeggen dat, voor inwoners die meer

derjarig zullen worden of voor nieuwe inwoners, 
er een korte termijn voor de aanvraag van het 
recht zal blijven bestaan. 

UITSLUITENDE BEVOEGDHEID 
De staat de gemeenschappen en de gewesten, 
zullen voortaan ieder hun eigen bevoegdheden 
hebben. Deze bevoegdheden zijn exclusief, wat 
wil zeggen dat zij uitsluitend vallen onder het 
gezag waar ze thuishoren, zonder inmenging of 
voogdij van een ander gezag. 
Gemeenschap en gewest zijn trouwens geen 
ondergeschikte besturen. Ze bewegen zich op 
hetzelfde vlak, wat hun bevoegdheid betreft, als 
het nationale niveau met zijn bevoegdheden. 
Ondergeschikte besturen zijn voortaan alleen 
nog de gemeenten en (voorlopig) de provincies. 

VLAAMSE MINDERHEID 
Een der veel gehoorde bezwaren tegen het 
Egmontpakt is, dat de Brusselse Vlamingen her
leid worden tot een «beschermde minderheid». 
Dat de Vlamingen een minderheid qeworden zijn 
in de historische Vlaamse stad Brussel is helaas 
een niet te loochenen feit 
Tot op vandaag beschikt die minderheid over 
geen effektief verweer: ze is praktisch onbe
schermd. Dat de Vlamingen door het Egmont
pakt te Brussel een «beschermde minderheid» 
worden, is dus een uitgesproken winstpunt 
Het Egmontpakt vertrekt terzake vanuit de feitelij
ke toestand, maar het belet in genendele de wijzi
ging van deze toestand. Indien de Vlamingen ooit 
te Brussel de meerderheid zouden vormen, dan 
zouden op dat ogenblik de beschermingsclausu
les spelen voor de Franse minderheid. 

VLAAMSE REGERING 
De uitvoerende organen van de Gemeenschaps-

• en Gewestraden worden in het Egmontpakt met 
een woord uit het politiek jargon, steeds « de exe
cutieve » genoemd. Dit is een bloedeloze stadhuis
term, daar waar het uit de hele struktuur duidelijk 
is dat de executieven van Vlaamse Gemeen-
schaps- en Gewestraad samen een Vlaamse 
regering vormen. 

VERDEELSLEUTELS 
In de toekomst zal Vlaams geld kunnen worden 
aangewend voor Vlaamse aangelegenheden, ui
teraard ook te Brussel, en dit volgens vaste ver
deelsleutels. 
Inzake gemeenschapsmateries is deze verdeel
sleutel voor Vlaanderen de meest gunstige: 2/3 
bevolking, 1 /3 oppervlakte met 20 t.h. gewaar
borgd te Brussel. Inzake gewestelijke materies 
lag de verdeelsleutel reeds vast in de voorlopige 
gewestvorming vóór het sluiten van het Egmont
pakt De Vlaamse onderhandelaars zijn er niet in 
geslaagd deze sleutel te wijzigen : 1 /3 bevolking, 
1 /3 oppervlakte, 1 /3 belasting op natuurlijke per
sonen. Inzake de gewestelijke materies is echter 
de mogelijkheid van eigen fiskaliteit voorzien. 

VEREENVOUDIGING 
Alhoewel het bij vluchtige lezing, wellicht niet zo 
dadelijk opvalt betekent het Egmontpakt wel 
degelijk een vereenvoudiging van onze instel
lingen. Op het politieke vlak blijven er slechts het 
nationaal niveau, dat der gemeenschappen en 
gewesten, en de gemeenten. 
Naast de Kamer is er de Senaat van het federale 
type. Senaat Gemeenschapsraden en Gewestra
den zijn samengesteld uit dezelfde personen. 

VERKIEZINGEN TE BRUSSEL 
De verkiezingen te Brussel zullen geschieden op 
eentalige of geéplitste lijsten. 
Behalve voor wat betreft de gemeenteraadsver
kiezingen nemen de inwoners van de Egmontge
meenten, die het inskriptierecht zullen opgeno
men hebben, deel aan de verkiezingen te Brussel. 
In de tweede besprekingsronde, die thans aan de 

gang is, hebben de Vlaamse onderhandelaars 
vooral aandacht voor: 
— de mogelijkheid van poolvorming om Vlaams 
zetelverlies te voorkomen; 
— de mogelijkheid van lijstverbinding met Hölle-
Vilvoorde: 
— de mogelijkheid van een kontrolesysteem op 
het Nederlandstalig of Franstalig karakter van 
een lijst 
Wanneer bij gemeenteraadsverkiezingen het 
Vlaams stemmenaandeel boven de 20 % zou uit
stijgen, krijgen de Vlamingen automatisch het 
hun toekomend hoger aandeel boven de 20 % 
van de financies die hen te Brussel vóór de 
Gemeenschapsmateries gewaarborgd zijn. 

WAARBORGEN TE BRUSSEL 
De bescherming van de Vlaamse minderheid te 
Brussel wordt daadwerkelijk. 
Voor gemeenschapsmateries vallen de Brussel
se Vlamingen rechtstreeks onder Vlaams gezag. 
Voor gewestelijke materies beschikt de Vlaamse 
minderheid, via de alarmbel in de Brusselse' 
gewestraad en via de verplichte dubbele meer
derheid in de Brusselse gewestelijke executieve, 
over een gewaarborgde bescherming. Deze be
scherming is niet enkel gesitueerd op het vlak 
van het Brussels gewest, maar tevens in elk van 
de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad via de 
Vlaamse gemeenschapskommissies. Ook de cen
ten voor de Vlaamse gemeenschap te Brussel 
zijn gewaarborgd. Voor de Vlaamse Gemeen
schapsinitiatieven te Brussel moet minstens 
20 % voorbehouden worden, of méér naar 
gelang de uitslag van de gemeenteverkiezingen. 

WETTEN 
De nationale regelingen worden gegeven in de 
vorm van wetten goed te keuren door de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. 
Naast de wetten zijn er de dekreten van de 
gemeenschappen en de Ordonnanties van de 
Gewesten. Dekreten en ordonnanties hebben 
kracht van wet in het betrokken gebied. 

WIP 
De gewestvorming met drie, zoals ze in artikel / 
107 quater van de Grondwet van 1970 werd 
voorzien en sindsdien doorgevoerd wordt dreig
de Brussel « op de wip » te brengen als derde vol
waardig gevyest 
Het Egmontpakt heeft deze bedreiging afgewend 
door het^ombuigen van de drieledigheid naar de 
tweeledigheid, die ook en vooral in het gewest 
Brussel tot uiting komt 
Een van de eerste uitvoeringsstappen van het 
Egmontpakt zal dan ook zijn, het opheffen van de 
wet op de voorlopige gewestvorming (de zgn. 
wet Périn), die de gewestvorming met drie gelijk
waardige gewesten voorzag. 
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BRABANT 
Diestse gemeenteraad 
na 3 maanden slaap weer wakker? 
Ons enig VU-gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Nieuw-Diest, Dirk 
Van de Weyer, heeft enkele zware dagen voor de boeg Inderdaad, na de 
gemeenteraadszitt ing van 7 juli |l heeft men meer dan drie maanden gewacht 
om de raad nog eens samen te roepen, want de spoedzitt ing met 1 hoogdrin
gend agendapunt van eind augustus, hoeft met geteld Nu wordt het ook een 
hele brok, want er volgen 2 zitt ingen binnen een periode van 7 dagen 
Op donderdag 13 oktober om 19 u 30 is er een eerste en openbare zitt ing 
met met minder dan 49 punten op de agenda 
Wi | geven toe dat er heel wat formaliteiten tussen zitten, maar toch vinden wij 
er enkele fundamentele zaken bij die, volgens Dirk Van de Weyer, wel wat eer
der aan de orde hadden moeten komen 
Voor de rest is er, ondanks alle PW-BSP-koal i t iebelof ten van vernieuwing, 
verjonging, open beleid, inspraak enz, nog steeds geen werk gemaakt van 
advieskommissies, werkgroepen, enz Nochtans hadden die fl ink voorberei
dend werk kunnen leveren in verband met sommige agendapunten 

Wie geïnteresseerd is in de gemeente
politiek kan steeds eens kooien kijken 
hoe het er op het Diestse stadhuis 
aan toe gaat Een week later nl op 20 
oktober eveneens om 19 u 30 vindt 
een tweede en geheime zitting plaats 
met enkele netelige en zeer belangrij
ke benoemingen op het programma 
die reeds nu aanleiding geven tot 
gekonkel touwtrekkerij en koopjes 
binnen de koalitiegrenzen Een ver
slag krijgt u later te lezen 

S o c i a a l d i e n s t b e t o o n 

Voor wie het nog niet moest weten 
via onze ledeninfo en onze streek-
pers herhalen wij hier dat het VU-so-
ciaal dienstbetoon van onze parlemen

tairen Willy Kuijpers en Rob Vande 
zande in Nieuw-Diest verzorgd wordt 
door gemeenteraadslid en plaatsver 
vangend volksvertegenwoordiger 
Dirk Van de Weyer tevens kabinets 
medewerker van minister Vande-
kerckhove 
Zitdagen iedere Ve en 3e maandag 
van 19 u 30 tot 21 u aan huis Langen-
berg 30 Molenstede andere dagen 
na telefonische afspraak 013/ 
331408 
Er wordt tevens gewerkt aan de plan
nen dit VU-sociaal dienstbetoon over 
heel het kanton Diest uit te breiden 
met minstens een zitdag per maand in 
elke gemeente Daarover leest u later 
meer 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 nn3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/2681402 

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-Stnjtem 

Tel 054/3337 56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 - 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 4572 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 4254642 

Pennenaktie 
in Molenstede 
en Deurne-Schaffen 
Naar jaarlijkse traditie werd ook dit 
jaar voor de 7e keer onze pennenak
tie een grandioos sukses Waar wij 
vroeger deze aktie deden aan het 
begin van de vakantie had het VU-be-
stuur nu beslist de afscheidnemers 
van het 6e studiejaar van onze ge 
meentelijk onderwijs hun geschenk te 
brengen net voor het begin van het 
nieuwe schooljaar 
Zo togen 30 Molensteedse meisjes 
en jongens met een prachtige pen 
waann hun naam en de datum van 
het kantonnaal eksamen was gegra
veerd naar hun nieuwe school 
Geïnspireerd door het voorbeeld en 
het jaarlijks sukses van VU-Molenste 
de trokken dit jaar de mannen van 
Deurne en Schaffen ook op huisbe
zoek bij de kinderen die in deze dor
pen hun gemeentelijk onderwijs vaar
wel zegden om ze een pen ten 
geschenke te geven 
Ook in deze voor de VU nieuwe 
gebieden werd deze aktie een fantas
tisch sukses en heeft de VU 36 jonge 
hartjes gelukkig gemaakt 
Met de leerlingen uit het 6e studiejaar 
van dit schooljaar wordt nu reeds een 
afspraak gemaakt voor volgend jaar 

JETTE 

K U N S T EN S P E L 
Op 29 oktober richt de Vlaamse Bond 
van Gepensioneerden uit Jette een 3-
daagse tentoonstelling in 
Deze tentoonstelling die plaats vindt 
in het St-Pieterskollege wordt offi
cieel geopend om 11 u 30 werken 
van de eigen hobbyklub sport en spel 
worden er tentoongesteld 
In de namiddag om 15 u is er toneel in 
de grote zaal van het kollege 
Zondag 30 oktober vanaf 14 u spelen 
in de grote zaal 

De Vlaamse Bond die in Jette 400 
leden telt doet beroep op alle vlamin 
gen uit de agglomeratie om dit initia
tief te steunen 

OKTOBER 

22 ZOUTLEEUW kantonaal bal in Sportzaal S V Drieslinter in Lin-
ter 

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

28 BRUSSEL VUJO s derde grote Stuif-in in de Vlaamse Kelder 
Waltra Voorverkoop 50 fr Toegang 60 fr Organizatie van 
VUJO Arr Brussel-Halle-Vilvoorde 

29 LENNIK VU-bal in de feestzaal te St-Martens-Lennik met 
medewerking van het orkest « The Robbins » Aanvang 20 u 30 

Bestuursverkiezingen te Vossem 
Na een lange welverdiende zomervakantie toog de afdeling Vossem op 4 
oktober terug aan de slag met bestuursverkiezingen Voor de zes te begeven 
funkties werden acht kandidatuurstell ingen ingediend Zodoende werd ieder 
lid uitgenodigd om haar of zijn stem te komen uitbrengen in ons lokaal café 
« De Congo » Om wat meer glamour aan deze bijeenkomst te geven werd een 
drink en een toast aangeboden door het uittredend bestuur Dit werd puik ver
zorgd dooT onze VUJO-juffers waarvoor onze oprechte dank. Heel wat leden 
daagden op om een glaasje te heffen op het nieuw bestuur De verkiezingen 
zelf gebeurden onder het waakzame oog van de afgevaardigde van het arron
dissement Nicole Van Es Ook onze vrienden uit Tervuren waren opnieuw van 
de partij 

Na het tellen der stemmen werd de 
taakverdeling bekendgemaakt 
Voorzitter Herman Goossens 
O/voorzitter Alfons Vandenabeele 
Sekretaris Luk Vanhagendoren 
Penningmeester Willy Puttemans 
Propaganda Gilbert Van Loo 
Organizatie Willy Debacker 
VUJO Georges Trappeniers 
Een speciaal woord van dank moet 
gericht worden tot onze twee nieuw
komers Alfons en Willy 
De drie Vossemse V U mandatans-
sen schepen Frans Trappeniers en 
raadsleden Lode Aerts en Alex Van
der Hulst waren uiteraard van de par 
tij Dat er door de aanwezigen heel 
wat vragen gesteld werden over het 
overlaadstation dat Interleuven in Vos 
sem wil inplanten zal niemand ver
wonderen Onze schepen van Leefmi
lieu Trappeniers gaf de nodige toelich
tingen De VU Vossem gaat er trou
wens prat op dat zij op dit ogenblik de 
enige partij is in Tervuren die openlijk 
stelling heeft genomen tegen dit pro-
jekt Raadslid Vander Hulst diende 
trouwens tijdens de jongste gemeen 
teraad een motie in tegen dit plan 
motie die door de voltallige gemeente
raad werd goedgekeurd 
Zo trekt de Vossemse afdeling terug 
aan het werk Deze geslaagde be
stuursverkiezingen en vooral de be 

moedigende ledenopkomst beteke
nen een grote stimulans voor het 
nieuw verruimd bestuur Met een den
derende « Vlaamse Leeuw » werd de
ze bijeenkomst officieel gesloten 

Alex Vander Hulst 
gemeenteraadslid 

VUJO-kalender 
13 oktober — 1 9 u 3 0 Kon-
gresstraat 53 te Brussel arron-
dissementele VUJO raad (amen
dementen kongres) 
28 oktober - Vanaf 20 u 30 in 
de kelder van de Waltra derde 
arrond VUJO-T-DEEE 
11 november — Vredestocht 
van VUJO-Grimbergen samen
komst Kultureel Centrum te 
Strombeek Bever 
13 november - - Leuven 3de 
VUJO-kongres uiterste datum 
voor het indienen van de kandi
daturen voor de verkiezingen 
van de arrondissementele komi-
tees Brussel en Halle-Vilvoorde 
2 december — Iru het boven-
zaaltje van de Waltra tussen 
20 u en 22 u verkiezingen van 
de arrondissementele komitees 
Brussel en Halle-Vilvoorde 

OOST-VLAANDEREN 
VU-Waas eist 
parlementair debat 
over kernenergie 
De Volksunie arrondissement St-Ni
klaas besprak op 30 september op 
nieuw de problemen van de kernener
gie 
De V U blijft zich met klem verzetten 
tegen de uitbreiding van het kernpark 
te Doel en wel om dezelfde redenen 
als uiteengezet in haar dossier van 

februari 77 zoals de vrijwaring van 
het leefmilieu en het oplossen van de 
problemen van de nucleaire afval 
De V U eist een grondig parlementair 
debat over dit probleem vooraleer het 
kernpark verder wordt afgewerkt 
De VU wil kredieten voor een ernsti
ge nationale studie over de mogelijk
heden voor een zinvoller en zuiniger 
gebruik van de fossiele brandstoffen 
en voor het benutten van andere ener 
giebronnen zoals zon wind en aard
warmte 

R Van Ranst 
arr voorzitter 

Uurwerken en juwelen De Moor 

Ons «dienstenpakket
klaar terwij l u wacht 

— ultrasonisch reinigen en polieren 
van juwelen 

— elektronisch afregelen van uur 
werken 

— alle graveerwerk 
— vervangen minibatterijen kwarts 

horloges 

Pontiac - Certina - kwartshor
loges 
Specialiteit trouwnngen 

• Optiek De Moor 
Europese bnllenmode met 
fotoafdeling 
amateurfilnns in 24 uur 
's zondags gesloten 

JAN DE MOOR^ 
S c h o o l d r e e f 19-21 
9219 G E N T B R U G G E - G E N T 
te l (091) 3 0 0 1 2 2 
t e r m i n u s t r a m 2 1 , b u s h a l t e 
9, 20 en 32 

ultrasonisch reinigen van uw bnl 
fotokopieservice haarscherp in 10 
sak 
pasfoto s van professionele kwali 
teit in kleur en zwart wit 

Ronse 
Welkom Frank! 
BIJ de familie Verdonckt-Bousar in 
Ronse werd een zoon Frank geboren, 
een lief broertje voor Cindy Van har
te gefeliciteei-d' 

Bediende 48 jaar slachtoffer 
van bednjfsluiting zoekt dnn-
gend werk liefst in de streek 
Dendermonde St Niklaas Diplo
ma boekhouding Kontaktper-
soon R Smekens Leo Bruy-
ninckxstraat 33 9330 Dender
monde Ctel 052/21 5276) M-107 

Jonge heer 24 j zoekt passen 
de betrekking omgeving Aalst of 
Brussel Legerdienst volbracht 
Diploma Industriële Weten
schappen A2 Zich wenden tot 
schepen De Metsenaere Ctel 
053/665827) M-106 

Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde 
23 jaar vrij van militaire dienst 
zoekt passende betrekking 
Zich wenden senator Oswald 
Van Ooteghem Rode Kruis
straat 7 9219 Gentbrugge Ctel 
091/307287) M-109 

Oktober 
15 KRUIBEKE VU-ledenvergadenng met als gastspreker minis

ter van Buitenlandse Handel Hektor de Bruyne 
15 LEDE Jaarlijks herfstbal in zaal Brouwershuis Rosselstraat 

Met het uitgebreid orkest van Ray Franky om 20 u 30, 80 fr 

15 ZWIJNDRECHT VU-Herfstbal om 20 u 30 in zaal Gildenhuis, 
Statiestraat 28 

21 DENDERMONDE VU-bal om 21 uur in zaal Scaldis te Baasro
de ten voordele van het afdelingsblad Knapstand Met Jacques 
Raymond en zijn orkest 

22 BAARDEGEM • Dansavond in zaal Ons Huis, Hoogstraat Begin 
21 u , ingencht door de Vlaamse Klub Baardegem 

29 STEENHUIZE-WIJNHUIZE Eerste VU-bal om 21 uur in «De 
Zaal» Dorpsplein te Herzele 

29 Aalst 10^ Nacht van de Volksunie Om 21 uur in zaal FFR 
Orkest « De Gensters-Aalst» 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

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

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei • turnkledij ruiteruitrushngen ping 
pongtafels badkleding en alle toebehoorten - rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels 
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WEST-VLAANDEREN 

Raad Koksijde-Oostduinkerke 
eindelijk geïnstalleerd 
Naar aanleiding van de goedkeuring van de gemeenteraadsverkiezingen te 
Koksijde-Oostduinkerke had vrijdag !.!., onder ruime belangstelling, de instal
latievergadering plaats van de nieuwe gemeenteraad te Koksijde. 
In vervanging van de h. Honoré Loones, oud-burgemeester van Oostduinker-
ke en PW-raadslid Maurits Bogaert, die allebei ontslag namen, legden resp. 
Filiep Wybo (VU) en Louis Vieren ( P W ) , de grondwettelijke eed af. 
Hel schepenkollege werd voorlopig als volgt samengestejd : Daniël Andries 
( P W ) , Georges Dorné (TD), Emiel Wuestenbergs ( P W ) , August Desaever 
(TD) en Laurent Dekoninck ( P W ) . 

Van zodra de h. Andries tot burgemeester benoemd is, zal de h. Van Duüren 

( P W ) tot vijfde schepen voorgesteld worden. 

Nadat de hh Delie en schepen Dorne ten Verder had hij het over de enor-
hulde brachtten aan burgemeester 
Dev\/ulf en burgemeester Loones, die 
allebei de politiek verlaten, hield kandi
daat-burgemeester Andries zijn eer
ste toespraak, waarin hi) vooral de 
klemtoon legde op de wil die er 
bestaat in de nieuwe meerderheids-
groep om de beide gemeentehuizen 
in stand te houden, zodat de Oostduin-
kerkenaars alle formaliteiten kunnen 
vervullen in hun vertrouwd gemeente
huis. 

Tevens zal het nieuwe schepenkolle
ge aan de procureur des konings de 
toelating vragen om in beide gemeen
tehuizen huwelijken te mogen afslui-

me rijkdom aan toeristische mogelijk
heden, waarover beide entiteiten nu 
reeds beschikken, en de kansen die 
de samenvoeging biedt om deze voor
name troef maximaal en doelmatig uit 
te baten 
We moeten hier echter wijzen op het 
gevaar om de toekomst van de 
streek totaal afhankelijk te maken van 
een industriesektor die meer dan 
andere sektoren konjunktuurgevoelig 
IS, en slechts voor een zeer gedeeltelij
ke tewerkstelling kan instaan 
De volgende zitting heeft plaats op 
maandag 17 oktober, waann de 
OCMW-leden verkozen worden 

Als nagedachtenis aan 

Jozef Desmet 
Deze zomer overleed te Wak
ken de heer Jozef Desmet na 
een ernstig auto-ongeval. 
Jozef, voorvechter van het eer
ste uur, aanwezig bij de stich
ting van de Volksunie in het arr 
Roeselare-Tielt. medestichter 
van de afdeling Wakken was 
tot bij zijn overlijden aktief lid 
van de arr. raad en geëerd 
ondervoorzitter van de afd. 
Wakken. Daarnaast was hij arr. 
bestuurslid-WB, Davidsfonds 

en Broederband. 
Onder de zeer talrijke aanwezi
gen (1 500 mensen) op de plech
tige uitvaart waren senator Per-
syn en vele VU-bestuursleden 
en leden aanwezig Bi) deze 
biedt de arr. raad van VU-Roe-
selare-Tielt nogmaals haar inni
ge deelneming aan aan de fami
lie Desmet en dankt hierbij 
Jozef voor het vele werk dat hij 
heeft gepresteerd voor de VU 
in ons arrondissement. 

OCK€RC3€S 
Gevraagd technisch tekenaar 
A2 (B) voor avondwerk (gewa
pend beton) BTW-nummer is 
vereist Wonend te Brussel of 
omgeving Noord-Brussel Kandi
daturen enkel schriftelijk aan 
Mon Van Dijck, Beizegemstraat 
47, bus 7,1120 Brussel N 112 

20-jang meisje uit Mechelen, di
ploma A6/A3, zoekt betrekking 
in Mechelen of omgeving Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op nummer 015/ 
217900 M-110 

Techn. ingen. met specialiteit 
elektronica, 22 j , zoekt betrek
king Mogelijkheden te melden 
aan Staf Driesen (soc dienstbe
toon), Herenthout, tel 014/ 
51 19 63 of rechtstreeks aan be
trokkene A Torfs, Molenstraat 
138, Herenthout N 113 

— Goudsmid - juwelen - ontwer
pen met 20 jaar ernstige erva
ring als hoofd-atelier, zoekt pas
sende betrekking in buurt Brus-
sel-Aalst Zich wenden red 
«WIJ N116 

G e z o c h t : 
— Vr i je ver tegenv\ /oordiger , 
g o e d i ngewerk t bij drukkerij 
en papierhandel , v o o r Oos t -
en(o f ) W e s t - V l a a n d e r e n 
enCoD A n t w e r p e n en(o f ) W a -
lenland Inl, • tel. 0 1 1 / 
5343 .49 ( N I 08) 

Dringend gevraagd voor Brus
sel 
Vlaams chauffeur, alle vervoer, 
moet ook Franstalige klanten be
dienen , 
Vlaamse, tweetalige stenotypis
te, als 2de sekretaresse , steno 
18 met absoluut noodzakelijk 
Kontakt met J Verlooy, Woeste-
laan 38, bus 6, 1090 Jette, tel 
02/4254448, na 14 u behalve 
maandag N 114 

— Viertalige mannelijke bedien
de (1382) 
— Jongeman, legerdienst ver
vuld A3 en BI elektriciteit B2 
elektronica, ondervinding (1279) 
— Jongeman, A3 mekanika On
dervinding personenwagens, 
zoekt werkt in «onderhoud» 
(1291) 
— Juffrouw, lager middelbaar af
deling handel Kennis steno en 
daktylo N en F (1239) 
— Jongeman, vrij van leger
dienst A2 technicus nijverheids-
elektnciteit Viertalig 1 jaar erva-
nng (1278) 
— Technisch ingenieur in de 
industriële chemie Legerdienst 
volbracht (1196) 
— Tandarts gevraagd voor tand
artskabinet (1328) 
— Onderwijzeres (1335) 
— Viertalige bediende Steno en 
daktylo (1334) 
— Licentiate in de Germaanse 
talen (1334) 
— Regent wiskunde (1334) 
Personen die deze werkzoeken
den een gepaste job kunnen 
aanbieden worden verzocht kon-
takt op te nemen met volksver
tegenwoordiger Paul Peeters, 
Mechelseweg 62 te Kapelle-op-
den-Bos. Tel. 015/71 14.22. 

N-115 

V U J O Oostduinkerke 
naar Leuven 

Het derde VUJO-kongres heeft 
plaats op zondag 13 november te Leu
ven Dit kongres moet een belangrijke 
massamanifestatie van VUJO wor
den, die een periode van een ver
nieuwd radikalisme moet inluiden Wij 
doen een oproep tot alle VUJO-ver-
antwoordelijken uit de streek om de 
verplaatsing naar Leuven te organize-
ren per bus Eventuele medewerkers 
kunnen hun naam opgeven op het 
afd -sekretariaat, Vnjheidstraat 11, 
Oostduinkerke (tel 058/513323) De 
aula van de KUL moet vol op 13 
november 

Sociaal d ienstbetoon 

Elke derde zaterdag van de maand 
houdt volksvertegenwoordiger E Van-
steenkiste zitdag in lokaal « Caravan », 
Vanmaldegemstraat 44, Oostduinker
ke en dit om 9 u 30 

Bestuursverkiezingen 

Onze algemene ledenvergadering 
heeft plaats op donderdag 10 novem
ber in lokaal «Caravan» Leden die 
zich kandidaat willen stellen voor een 
bestuursfunktie kunnen nu reeds een 
schrijven richten aan het arr sekr 
Narcissenlaan 4, 8400 Oostende Er 
zal tevens gezorgd worden voor een 
VU-spreker die het Egmontplan zal 
toelichten 

Oktober 

21 DE HAAN ; VU-bestuursverkiezingen 

28 KOKSIJDE : VU-bestuursverkiezingen in zaal Soil Cress 

Bomvol Koninginnehof te Oostende 
Op 7 oktober liep het Oostendse 
Koninginnehof barstensvol, om zowel 
in een hete zaal als in een heet debat 
te komen luisteren naar Marcel 
Brauns enerzijds en senator Guido 
Van In anderzijds 

In zijn inleiding onderstreepte arr 
sekretans J Nagels hoe de meningen 
over het Egmontpakt verdeeld zijn 
Keiharde flaminganten verdedigen 
het, zachte flaminganten verwerpen 
het, en andersom Van niemand mag 
noch kan beweerd worden dat hij het 
met de Vlaamse zaak slecht meent 
Bert Ruysschaert trad op neutrale en 
efficiënte wijze als moderator op 
Uit het gezegde van senator Van In, 
die enorm onderlegd en geestdriftig 
het pakt verdedigde was de inleiding 
van ontzettend belang , de historische 
voorgaanden van het Egmontpakt 
hebben eigenlijk noodzakelijkerwijze 

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

Bestuursverkiezingen bij VU-lzegem 
Op vrijdag 30 september hadden voor de vijfde keer bestuursverkiezingen 
plaats voor de Izegemse afdeling. Alle leden waren opgeroepen om tussen 18 
en 22 uur dertien bestuursleden aan te duiden uit een lijst van 19 kandidaten. 
Onder de verkozenen bevinden zich twee dames en ook Emelgem en Kach-
tem zijn vertegenwoordigd. 
Dat de VU een jong publiek heeft komt duidelijk tot uiting in het verkozen 
bestuur. De gemiddelde leeftijd is er 32 jaar, het jongste bestuurslid is 20 en 
het oudste 46 jaar oud. 

De week daarop, op 7 oktober, kwam 
dit pas verkozen bestuur bijeen om 
onder de verkozenen de funkties en 
de taken te verdelen Dat gebeurde 
dan als volgt 

Voorzitter Joris Verbeke, 
ondervoorzitter Palmer Dermaut, 
sekretans Raf Dujardin, 
penningmeester Pierre Decoene, 
propaganda Gaston Pynket en Gui
de Deneuw, 
organisatie Nadine Missine en Luc 
Callebert, 
jongerenwerking (VUJO) Jan Van-
denberghe en Paul Bogaert, 
VU-vrouwen Marleen Rubens, 
dienstbetoon Wilfried Lagae en Gui
de Azou 

Verder maken ook nog deel uit van 
het bestuur de gemeenteraadsleden 
Geert Bourgeois, Jacques Deroose, 
Jef Pattyn en Enk Vandewalle, het 
OCMW-lid Miei Bourgeois en het pro
vincieraadslid Pieter Derieuw. 

Westende-Lombard-
sijde kiest nieuw 
bestuur 
Op 6 oktober werd het nieuwe afde
lingsbestuur van Westende-Lombard-
sijde gekozen 

Dit IS als volgt samengesteld 
Voorzitter Paul Degraeuwe , sekre
tans Paul Ramakers, penningmees
ter Herwig Van Eecke. propagan
da Willy Deramoudt, organizatie 
Gilbert Hindenckx, jongeren Maria 
Niville, vrouwenwerking Blanche 
Vieren en als aanvullend bestuurslid 
Leon Vercruysse 
In het arr raad wordt Westende ver
tegenwoordigd door de heren De-
grauwe en Vaneecke De afdeling 
beschikt over een schepen, Leon 
Dewulf, in de raad van Middelkerke, 
alsmede over een lid in het OCMW, 
de heer P Degraeuwe 
Op een later stadium, na de verkiezin
gen in Middelkerke en Leffinge-Sper-
malie, zal een overkoepelend politiek 
kollege aangesteld worden met be
voegdheid over Groot-Middelkerke 

Naar de nationale kaderdag 

Leden die wensen mee te reizen naar 
de Nationale Kaderdag in Gent op 
zaterdag 22 oktober (zie elders in dit 
blad) nemen kontakt op met een van 
de volgende bestuursleden Joris Ver
beke, Krekelstraat 33 (tel 334808) of 
Enk Vandewalle, H Dunantstraat 11 
(tel 302670) Zowel wie zelf kan rij
den als wie met een auto mee wenst, 
gelieve zijn naam op te geven op een 
van deze adressen 

De publikaties van het 
Dosfel lnst i tuut 

De uitgaven van het Dosfelinstituut 
zijn een noodzaak voor al wie zich 
politiek wil vormen In een aantal bro
chures zijn tal van problemen behan
deld die een VU-lid zeker interesse
ren Een lijSt met de uitgaven van het 
Dosfelinstituut is gratis te verkrijgen 
bij Enk Vandewalle (H Dunantstraat 
11, tel 30 26 70) U kunt ook via hem 
deze uitgaven bestellen (ofwel recht
streeks bij het Dosfelinstituut, p a Ben-
nesteeg 4, 9000 Gent) Wij maken er 
onze leden en lezers attent op dat 
zopas een belangrijke publikatie van 
Maurits Van Haegendoren ver
scheen Koncept voor een federale 
grondwet (Dosfelnota nr 14, prijs 
100 f r ) Het Izegemse VU-bestuur ver 
kocht er al 10 eksemplaren van 

ZOCIK€BC] 
- C e S V V l a a m s e K lub 
Kor t r i j k , v raag t v o o r haar lo
kaal •< 1302 », Bu rg . A u g Re-
naer ts t raa t 9 te Kor t r i j k , n ieu
w e u i tbaters Vr i j o p 1-12-
1977 Kand ida tu ren schr i f te 
lijk s t u ren naar bovenve r 
me ld adres , of v o o r mee r en 
nade re in l icht ingen z ich w e n 
d e n tot de voorz i t te r van de 
V l a a m s e Klub, P V a n o o s t h u -
se Tel 0 5 6 / 3 5 2 2 7 9 . 

(N111 ) 

geleid tot dit pakt Onomwonden gaf 
hij bepaalde leemten toe doch de 
VU, als slechts éen der regeringspar
tijen, kan haar eigen programma met 
integraal doorvoeren Regeren bete
kent met anderen overeenkomen wat 
haalbaar is van ieders programma 
Men kan mét wachten tot de VU de 
volstrekte meerderheid heeft 
Marcel Brauns verwierp het pakt er 
werd volgens hem teveel toegegeven 
Zijn betoog was vaak te filosofisch 
getint om bevattelijk te blijven Noch
tans ook hij werd met applaus be
dacht, na toegelicht te hebben waar 
men volgens hem kapituleerde Vol
gens hem moet de bezieling in de VU 
herbrond worden aan de nationalistis
che grootnederlandse ideeën 
Na de sprekers kwam er een ware 
stortvloed van vragen uit het publiek 
De gemoederen liepen vaak heet op, 
doch heel de avond door bleef de 
atmosfeer hoffelijk, zoals het past 
onder partijgenoten 
In het slotwoord werd dankbaar vast
gesteld dat zowel de opponent van 
het Egmontpakt, als uiteraard de ver
dediger het hele probleem binnen de 
Volksunie stelde en met erbuiten 

V E U R N E 

S T A A T S S E K R E T A R I S V I K A N -
C I A U X 
Op 14 oktober spreekt staatssekre-
taris Vik Anciaux in « De Beurs» op 
de Grote Markt te Veurne om 
20 u 30 Tevens zal U het nieuwe 
bestuur worden voorgesteld We no
digen ook de vnenden van de omlig
gende gemeenten uit i 

OOSTENDE-
MARIAKERKE 

HUWELIJK 
Op 30 september werd het huwelijk 
ingezegend van Glenn Cottriau met 
Rita Hubrechsen uit de Nieuwe-
Koerswijk Van harte proficiat aan 
het bruidspaar en de ouders 

OOSTENDE-STAD 

GEBOORTE 
Op 23 september werd Vincent ge
boren, zoon van Patrick Stoops en 
Rita Swertvaegher hij moge flink 
gedijen tot vreugde van de gelukkige 
ouders Proficiat 

K O R T R I J K - S T A D 

L A A T Z O M E R B A L 
Onlangs had in de zaal van de Mid
denstand te Bellegem het Laatzomer-
bal plaats van de VU-afdeling Groot-
Kortrijk 

Het werd een reuze-avond met ruime 
belangstelling Een prachtig orkest 
zorgde voor de gepaste sfeer met 
deuntjes uit de oude Vlaamse doos 
en rondedansen 
Onder de aanwezigen bemerkten we 
senator Capoen, volksvertegenwoor
diger Luk Vansteenkiste, de provincie
raadsleden Vandewattijne en Pottie 
en de gemeenteraadsleden De 
Schaepmeester (Kortrijk), mevr Seyn-
haeve-Verbeke (Kortrijk), Piepers 
(Kuurne) en Devos (Zwevegem) 
De vlot verkochte broodjes en de suk-
sesrijke tombola, waarvoor onze op
rechte dank aan de talrijke schenkers, 
maakten het gat in onze kas iets klei
ner Zo vele prominenten en sympati-
zanten betekenen voor ons een riem 
onder het hart en een teken om op de 
ingeslagen weg verder te gaan 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
De verkiezingen voor het nieuw be
stuur van de afdeling Kortrijk-stad 
hebben plaats op zaterdag 5 novem
ber in het lokaal 1302 De leden ont
vangen nog een uitnodiging met de 
li|St van de kandidaten 

IMf l<J S8 13 OKTOBER 1977 



. « r 

13 OKTOBER 1977 WIJ 19 



M/^MrcH/IPPU 

«Een handvol plutonium 1» 
Met deze dooddoener (letterlijk en flguurli)k) heeft een vertegenwoordiger van 
de CVP (zijn naam doet er niet toe, maar het was niet Tijl Declercq, zoals de 
meeste Vlaamse kranten schreven) getracht om aan te tonen waarom deze par
tij voor een beperkt aantal kerncentrales is, maar tegen het veralgemeend 
gebruik ervan. Dit gebeurde naar aanleiding van het politiek debat in Billiard 
Palace te Antwerpen, de avond van het grote gebeuren op 1 oktober jongstle
den. 
Als een ervaren schoolmeester In zijn beste dagen, toonde hij aan de nokvolle 
zaal, één hand en daarna twee handen (in zijn verbeelding) gevuld met radioak-
tief afval. Het moest voor iedereen duidelijk zijn dat de twee gevulde handen 
veel gevaarlijker waren. 
Hieruit werd dan besloten dat het veel moeilijker Is om de hele brandstofcyclus 
van de kernenergie in de hand te houden voor een groot aantal kerncentrales, 
dan voor één of twee dergelijke centrales. In werkelijkheid is dat natuurlijk even 
moeilijk! 
Overigens bleek uit het politiek debat tussen de BSP (Willox), P W (Poma), KP 
(Turf), CVP (Duprez) en VU (Maes) dat onze politici over het algemeen slechter 
geïnformeerd waren dan de mensen in de zaal! Alleen Nelly Maes kwam eerlijk 
over, ook al vergat moderator Jef Coeck geregeld dat ze behoorde tot een rege
ringspartij. Ze verdedigde met klem het standpunt van de VU-St.-Niklaas, waar
uit kan worden afgeleid dat de VU-Nationaal het dossier kernenergie dringend 
moet aanpakken. 
Dezelfde avond spraken ook vertegenwoordigers van aktiegroepen uit Enge
land, Duitsland en Nederland. Hun bevindingen en ervaringen werden sober uit
eengezet en verdienen de grootste aandacht. 

E N G E L A N D : oliemaatschappijen 
investeren niet in kernenergie ! 

In het Verenigd Koninkrijk zijn momen
teel een twintigtal kerncentrales in 
bedrijf, die ongeveer tien percent van 
de totale elektnciteitsproduktie leve
ren De jongste acht jaar werden ech
ter geen nieuwe kerncentrales meer 
gebouwd en kwam er een dialoog tot 
stand tussen de regering en de aktie
groepen Momenteel draait de diskus-
sie rond de mogelijke bouw van snelle 
kweekreaktoren en de uitbreiding van 
de kapaciteit van de opwerkingsfa
briek te Windscale 
De balans van de strijd tegen het 
gebruik van kernenergie is positief de 
programma's worden afgeremd, de 
oliemaatschappijen die eraan dachten 
om in de kernenergiesektor te investe
ren, zien af van hun voornemen De 
aktiegroepen zijn erin geslaagd om het 
monopolie van de kernenergiepromo
toren over de informatie te doorbre
ken Daarbij kwamen met alleen tech
nologische problemen en leefmilieuar-
gumenten aan bod, maar ook ekonomi-

sche, sociale en politieke alternatieven 
Meteen werden de enge grenzen van 
de diskussie, zoals ze waren opgedron
gen door crazy-kilowatt, verlegd De 
bevolking werd overtuigd dat het op 
korte termijn nog kan met gas, olie en 
steenkool en dat er voor de verdere 
toekomst betere mogelijkheden kun
nen worden geschapen Bovendien 
werd ze korrekt en gedetailleerd inge
licht over alle aspekten van de energie-
politiek en werd een verstaanbare poli
tieke strategie uitgewerkt, die realis
tisch IS 

D U I T S L A N D : opnieuw naar een 
solidair anti-nukleair platform 

In de Duitse Bondsrepubliek wordt nu 
bijna tienduizend megawatt elektnci-
teit door kerncentrales geproduceerd 
Het bednjf AEG kontroleert er het tota
le nukleair programma, dat werd geïn
spireerd door de zgn groei-ideologie, 

die oorspronkelijk kritiekloos werd 
overgenomen van de Verenigde Sta
ten van Amerika Het eerste verzet op 
grote schaal werd een sukses de pro
motoren van de kerncentrale te Wiehl 
aan de Rijn kregen zo'n strenge voor
waarden opgelegd dat ze er niet kon
den aan voldoen De weerstand was 
georganizeerd door de plaatselijke 
wijnboeren en pendelarbeiders Later 
kregen ze de steun van de bevolking 
en van vele universitairen 
Kort daarna leden de kontestanten 
van de kernenergie een nederlaag, dit
maal in Beieren Daar werden hun 
bezwaren door een rechtbank verwor
pen Maar, het verzet was er slecht 
georganizeerd en de publieke opinie 
was eerder onverschillig gebleven 
Te Brockdorf kwam de kentenng Het 
verzet was massaal, maar de overheid 
beproefde een nieuwe taktiek, die 
tegenwoordig in de Duitse Bondsrepu
bliek wel meer sukses kent de split
sing van de manifestanten in vreedza
me betogers en zgn oproerzaaiers 
Hierin werd een middel gezien om de 
ekologie te kriminalizeren En de 
organizatoren liepen in de val, met alle 
bekende gevolgen Bij de jongste mani
festatie te Kalkar was de eenheid ech
ter hersteld De organizatoren hepen 
geen tweede maal in het crazy-kilo
watt valletje' In de Duitse Bondsrepu
bliek wordt de wettelijke weerstand 
verder opgebouwd, via een gemeen
schappelijke aktie en een solidair plat
form, dat een internationaal karakter 
knjgt, ondanks de tegenkanting van de 
overheid 

N E D E R L A N D : twijfels over het 
in stand houden van het 
«elektr ische gekkenhuis» 

In Nederland wordt elektnciteit gepro
duceerd via kernenergie te Borssele in 
het Sloggebied aan de Westerschelde 
en te Doodewaard (Zeeland) In verge
lijking tot de buurlanden is de kapaci

teit genng De twijfels nopens het in 
stand houden van het zgn «elektri
sche gekkenhuis» hebben er de Ne
derlandse overheid toe aangezet om 
een bezinningsperiode te aanvaarden 
Toch laaien momenteel de diskussies 
weer hoog op, naar aanleiding van de 
bouw van een verrijkingsfabnek te 
Amelo en de mogelijke verdere opslag 
van radioaktief afval te Drente en Gro
ningen 
De stnjd in Nederland kwam pas goed 
op gang toen er op elke elektnciteitsre-
kening een toeslag verscheen van drie 
percent, bedoeld als bijdrage in de kos
ten voor de bouw van de snelle kweek-
reaktor in Kalkar (Duitse Bondsrepu
bliek), waar ook België aan deelneemt 
Kritische groepen hebben dan voor 
het publiek forum de twijfels vertolkt, 
die eigen zijn aan de kernenergie Tot 
nu toe heeft dit tot resultaten geleid 
het kernenergieprogramma werd uit
gesteld Nu echter nieuwe beslissin
gen worden verwacht, maken ook 
onze noorderburen zich klaar om toe 
te treden tot het internationaal anti-nu-
kleair front 

BELGIË : naar een openbaar 
debat en een moratorium ? 

Ondanks het grote kernenergiegebeu-
ren van 1 oktober jongstleden te Ant
werpen wordt het Belgisch kernener
gieprogramma verder afgewerkt 
Doel I, II, III en IV en Tihange I, II en III 
Nu het verzet groeit en de publieke opi
nie een openbaar debat eist, zal de 
regenng op korte termijn een beslis
sing moeten nemen Het parlement 
kan met langer worden genegeerd i 
Intussen maken de Bond Beter Leefmi
lieu, de Verenigde Aktiegroepen voor 
Kernstop en de Groene Fietsers zich 
klaar voor nieuwe akties In het licht 
van de internationale solidanteit knj-
gen hun doelstellingen een meer dan 
regionale betekenis De regenng en de 
politieke partijen zijn gewaarschuwd i 

Dirk Buyes 

De jongste twee jaar werden de stapelplaatsen voor radioaktief afval bij Eurochemic te Mol-Dessel aanzienlijk uitgebreid, terwijl 
naar buiten uit werd gedebatteerd over het al dan met ontmantelen van deze opwerkingsfabriek i 
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TKNlOOXSTIiLLIMÏg 

3 X Antwerpen 
Het nieuwe tentoonstell ingsseizoen is zopas in alle hevigheid losge
barsten en logisch dus dat de meeste galerijen met een volkaraats 
aanhef willen beginnen. Vandaar dat we op onze tocht door Antwer
pen liefst drie tentoonstell ingen als interessant aanstippen : een van 
modern-historisch allure (Yves Klein) en deze van de 's zomers in de 
Provence werkende Sinjoren Patrick Conrad en Pol Mara. 

M e d i a - k u n s t 

Pol Mara ontleent zijn tema's bij
na steeds aan de gedrukte me
dia, vooral aan de glamour en 
mode-magazines. De vrouw is 
overal aanwezig, veelal als foto
model waarvan zelfs de gelaats
uitdrukking de regie van de foto
graaf verraadt. Toch weet Pol 
Mara deze bekoorlijke, maar artifi
ciële werkelijkheid te transforme
ren tot een ander, plastisch en 
dramatisch gebeuren waar heel 
wat fascinerends van uitgaat. Na
tuurlijk is men in de ban van de 
mooie prentjes, de geraffineerde 
kompositie en de weergaloze vir
tuositeit van de schilder... maar 
de ontroering gaat ook verder. In 
deze geakteerde «tableaux vi-
vants» (hoe tegensprekelijk dit 
voor schilderijen ook klinkt) her
kent men het grote falen van 
onze konsumptie-maatschappij: 
de nood aan intermenselijke rela
ties die door een kunstmatig wel
behagen in pseudo-gevoelens 
ontkend wordt, de onmacht om 
tot een echte menselijke werke

lijkheid te komen en die dan maar 
verhuld wordt met schijnemoties. 
Pol Mara's schilderijen zijn er als 
het ware de verpersoonlij'king 
van. Dit is geenszins een verwijt, 
integendeel. Voor de toeschou
wer die er de tijd voor neemt 
door de ogenschijnlijke oppervlak
kigheid heen te kijken, ontrolt zich 
in Mara's werk een schrijnende, 
bijna pijnigende werkelijkheid van 
weemoed en verlangen die niet 
tot vervulling kunnen komen. Op 
zijn — charmerende — manier 
doet Pol Mara aan sociale kritiek, 
aan filozofie zelfs. In de schilderij
en en akwarellen die hij nu in de 
VECU toont, bereikt hij trouwens 
nieuwe hoogtepunten in zijn om
vangrijk oeuvre, waarvan de kwa
liteit de laatste tijd weleens door 
overproduktie in het gedrang 
kwam. Het werk is weer stiller 
geworden, met een sterke grafi
sche struktuur en een pikturale 
ingetogenheid die voor een schil
der met Mara's technisch, kunnen 
beslist opmerkelijk is. 

Prent -ba l le t ten 

Het grafisch werk van dichter en 
kineast Patrick Conrad bestond 
tot dusver vooral uit zwart-wit 
tekeningen met bijna statische fi
guren in een precieus, overdadig 
uitgewerkt decorum. Vroeger 
nogal door Beardsly geïnspireerd 
groeiden ze later uit tot hallucinan-
te spookbeelden van de door 
seks en menselijk verraad ge
kwelde grootstad. Des te verras
sender zijn de 30 akwarellen die 
deze Pink Poet nu toont; een 
weelde van kleuren (zij het in pas
telachtig mineur), uiterst dunne te-
keninglijnen, volkleurse achter
gronden in een goed gedoseerde 
vloeitechniek. Niet voor niets luidt 
de ondertitel van de tentoonstel
ling « Les enfants du paradis », de 
mannelijke figuren in brede gewa
den lijken wel pierrots of akroba-
ten, de vrouwen (allemaal naakt 
op kousen en/of schoenen na) 
gemanipuleerde assistentes. Sa
men voeren ze dromerige, trage, 
zwevende balletten op met pas
sieloze, toch expressierijke ge
zichten Als echte akteurs staan 
ze (zoals altijd in Conrads tekenin
gen) steevast naar het publiek 
toegekeerd. Een konkrete bood
schap is dit werk vreemd, tenzij 
deze die Carné ook al in zijn film 
legde: existentiële vervreemding. 
Deze tekeningen zijn verstilde 
droombeelden, momentopnamen 
van een wezenloos niet bestaan. 

Zij moeten zorgvuldig geproefd 
worden. De feilloze techniek en 
zorgvuldige uitvoering maken dit 
trouwens tot een zeldzaam ge
noegen, dat jammer genoeg al 
eens gestoord wordt door de 
heer Folon die hier om het hoekje 
komt kijken. 

NEKKA '77: 
was het nog een Vlaamse 
aangelegenheid ? 
Een vraag die terecht door menig
een na het verloop van een wel
iswaar op muzikaal vlak geslaag
de editie mag gesteld. Nederland
se kleinkunst is er erg weinig 
bedreven behalve dan door de 
tekstueel zeer zwakke Bert De 
Coninck, en een deze keer stra
lende Wim De Craene die met 
naast hem Delia Bosiers zijn nieu
we elpee kwam voorstellen. Hij 
was een der hoogtepunten van 
het gebeuren en duidelijk de lieve
ling van het vrij jonge publiek. 

Het internationale karakter dat er 
ook ditmaal bewust werd aan 
opgedrongen kreeg van onze klei
ne 15.000 jonge mensen een juis
te evaluatie. Rob de Nijs kreeg de 
zware hamer op de kop en heeft 
harde reakties te slikken gekre
gen, ondanks zijn jarenlang vak
manschap. Zowel hij als de pseu-
do jazz-rockbegeleiding pasten 
niet in de kontekst. Zijn pogingen 
om in de rangen van het chanson 
te worden opgenomen zijn erg 
klein geschat. Voor Van Veens 
topgitarist Harry Saksioni lijkt het 
te lukken, en hij kan zich zelfs per
mitteren op beleefd kordate wijze 
stilte te vragen voor de overigens 
niet zo relevante keuze uit zijn 
werk. En <• Scarborough » en « Her-
e comes the sun » van de Beatles 
deden het maar weer. 

André Bialek is de eerste die 
gesnapt heeft dat je tegen Vlaam
se mensen ook Vlaams moet pra
ten, en zijn aksent en de Franstali
ge — op tekstueel vlak zeer ster
ke — chansons worden door het 
publiek goed onthaald. Zijn 
woordspeling op «la belle jigue» 
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doet het eveneens, en voor hem 
is het alvast een prachtige over
winning geworden. De waslijst En
gelstalige artiesten, door onzen 
toffen Urbanus aaneengeregen 
zoals hij alleen maar aankan, ging 
van de puur traditionele Furey 
Brothers en de Albion Morris 
Men, die gewaardeerd tussen
door zorgden voor levendig spek
takel in het midden van de zaal, 
over meer hedendaagse akoesti
sche folk van een voor ons wat 
pretentieus overkomende Ralph 
Mc Tell die het overduidelijk beu 
is nog maar eens « Streets of Lon
don» te moeten spelen, naar de 

topartiesten van de avond, de 
zoveelste uitgave van Fairport 
Convention. 
Dave Swarbrick weet nog steeds 
wat volksmuziek is, en een paar 
duizend entoesiaste jongeren vul
den reeds van op de eerste ritmi
sche vioolklanken het midden van 
het Antwerps Sportpaleis om de 
benen los te zwieren. Eigenaardig 
genoeg blijven die trieste en toch 
ritmische klanken van de panflui
ten door het Boliviaanse vijftal 
Los Rupay, die tussendoor optra
den, me nog steeds in de oren 
klinken. 

Sergius 

Pol Mara, Misschien als de bloemen bloeien, olie op doek, 114x 114 cm, 
1977. 

B lauw-b lauw 

Op het einde van de jaren vijftig 
verbaasde en verstoorde de jong 
gestorven Parijse schilder Yves 
(Le Monochrome) Klein het kunst
wereldje met een tentoonstelling 
helemaal in het zelfde, felle blauw-
sel-blauw geschilderde doeken. 
Het schandaal bereikte zelfs de 
sensatie-pagina's van Paris 
Match, vandaag is een originele 
Yves Klein onbetaalbaar (de in de 
Antwerp Galery getoonde wer
ken zijn overigens niet te koop). 
Met zijn «act» toen bedoelde 
Yves Klein in de eerste plaats 
een manifeste ontkenning van 
wat Kunst was, nu is de mono
chrome schilderkunst een ge
waardeerd akademisme (met als 
voornaamste beoefenaars Fonta-
na, Reinhardt, Stella en bij ons Jef 
Verheyen). De verwording van 
de boodschap is begrijpelijk voor 

wie een aantal werken van Klein 
bij elkaar ziet: de monumentaliteit 
in de staltung van het niets is op 
zichzelf zo emotieloos drama
tisch dat zij wel tot een eigen este-
tiek moest leiden. Op de huidige 
expositie zijn naast een aantal 
materie-schilderijen, ook enkele 
(uiteraard blauwe) meer dimensio-
nele doeken (sponsen) en objek-
ten (Venus van Milo) te zien die 
Yves Klein ook situeren binnen 
het Nouveau Réalisme. 

§9 
Pol Mara, Vecu, Moriaanstraat 10; 
tot 20 oktober. — Patrick Conrad, 
Spectrum, Leopoldstraat 10; tot 
11 oktober. — Yves Klein, Lamori-
nlèrestraat 143; tot einde oktober. 

terug 
in de Nederlanden 
Nederlanden begon was hij reeds 
een gevestigd en befaamd mees
ter, vooral op het vlak van de gra
vure en de houtsnede. Hij nam 
niet alleen zijn vrouw mede op 
reis maar ook heel wat bladen uit 
zijn ets- en houtsnede-produktie. 

Die hij als betaalmiddel gebruikte 
en waardoor hij meteen met de 
jaren de grafische kunst in de 

Nederlanden beïnvloedde. 
De inrichters van deze tentoon
stelling mochten beschikken over 
een hele reeks eersterangste-
keningen en gravures, alsmede 
over — meestal kleine maar ver
rukkelijke — beeldhouwwerken. 

Ze zijn minder gelukkig wat Dü- / J 
rers schilderijen betreft: behalve 
het bekende meesterlijk zelfpor
tret uit het Madrileense Prado tel
len we hoogstens vier goede 
schilderijen. De rest is van minde
re kwaliteit, wat van aard is te lei
den tot een understatement van 
Dürer als plastisch kunstenaar. 

De bedoeling van de inrichters is 
niet Dijrer als zodanig voor te stel
len en dus een retrospektieve te 
houden. Het gaat hen om Dürers 
reis doorheen de Nederlanden, 
zijn ontmoetingen met Lukas van 
Leiden, Barend van Orley, Joa
chim Patinir, Quinten Metsys 
(atelier) e.a. Daarom werd de ten
toonstelling opgebouwd als weer
gave van de verschillende reis
etappes. In de catalogus wordt dit 
etappegewijs verder reizen met 
uittreksels uit Dürers reisdag
boek geïllustreerd naast de kunst
historische kommentaar. Dit dag
boek leert ons Dürer kennen als 
een nuchter en nauwkeurig waar
nemer, tevens een gewiekst han
delaar, (re) 

Een mooi geïllustreerde catalo
gus is verkrijgbaar. Dagelijks ge
opend tot en met 27 november. 

WIJ t l 
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13 OKTOBER 

BRT 
Schooltelevisie 

1400 Voetbal 
1430 Biologie 
1500 Engels 
1530 Estetische opvoeding 
1700 Wiskunde 
1730 Technologie 
1800 Pierrot 
1805 Rondomons 

Magazine voor de jongeren 
1830 Laurel en Hardy 
1850 Jaar van het Dorp 1978 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuw/s 
2015 De Muppet show 
2040 Panorama 
21 30 Lachertjes 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere + 
2225 Nieuws 

BRT 2 
Schooltelevisie 

1400 Voetbal 
1430 Biologie 
1500 Engels 
15 30 Estetische opvoeding 
1700 Wiskunde 
1730 Technologie 
1800 Pierrot 
1805 Rondomons 
1830 Laurel en Hardy 
18 50 Stroomversnellingen 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog 
21 05 The last night of the proms 

NED. 1 
Schooltelevisie 
Europa vanuit de lucht 
Jouw beurt 
Kinder-boeken-week 
Jeugdjournaal 
Teleac 
De Fabeltjeskrant 
Nieuws 
Vrouwenplaneet Medusa 
2 voor 12 
Koning klant 
Lord Peter Wimsey 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Formule 3 Plus 
Nieuws 

1100 
1130 
1400 
1430 
1815 
1845 
1855 
1904 
1930 
2010 
2040 
2135 
2150 
2205 
2250 

NED. 2 
1845 
1855 
1904 
1910 

1935 
2000 
2025 
2130 

22 20 
2305 
2320 

Paspoort 
Nieuws 
Paddington 
Tom en de samenzweer
ders 
De Dik voor Mekaar Show 
Nieuws 
De Ted show 
De familie Bellamy 
(Upstairs downstairs) Brit
se serie 
Hier en nu 
Ander nieuws vandaag 
Nieuws 

14 OKTOBER 

BRT 
1400 Schooltelevisie 
1430 De bnevenbesteller 
1500 Aktuahteiten 
1530 Klassieke oudheid 
17 00 Geschiedenis 
17 30 M M lekker fruit 
1800 Beertje Colargol 
1815 Open School 
1845 Dag aan dag 
1910 Trajekt 
1940 De Weerman 
1945 Nieuws 
2015 Het dierenparadijs 
2045 Davey der grote wegen 
2220 KTRC 
2250 Nieuws 

NED. 1 
1030 Kinderboeken-week 
10 55 Open School en Teleac 
11 30 Lief en leed 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant 

1855 Nieuws 
1905 Tekenfilms 
1925 Vlammenzee 
1950 Dakota 

Nederlandse avonturenfilm 
21 35 Nieuws 
21 50 Voor de vuist weg 
2300 Kerk en kristen in de DDR 
23 25 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
19 04 Vrouwenplaneet Medusa 
19 30 De natuur en de mens 

Dokumentaire reeks 
2000 Nieuws 
2025 Klaverweide 
21 15 VARA visie 
2205 Vijf mijl voor middernacht 
2350 Nieuws 

15 OKTOBER 

BRT 
1400 Doe mee 
1430 Texas 
1600 Open school 
1800 Pierrot ( f ) 
1805 Disneyland 
18 55 Morgen wordt het beter 

Milieuprogramma 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen Show 
21 15 Radio- en TV-salon te Ant

werpen 
2200 Nog even voor het slapen

gaan 
VS-weekendfilm 
Nieuws 2315 

NED. 1 
1030 Teleac 
11 00 Open school/Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Bolke de Beer ( f ) 
1540 Zolder 

Kinderprogramma 
16 50 Zo vrij als een vogel Cf J 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant (fJ 
1855 Nieuws 
19 04 Walt Disney prezenteert 

Mary en het veulen 
1955 Lm Chung (fJ 
21 35 Nieuws 
21 50 Muziek uit duizenden 
2255 Wordt U al geho l pen ' 
23 25 Tros Sport 
2350 Nieuws 

NED. 2 
1840 
1855 
1905 
1910 

2000 
2025 
21 15 
2215 
23 00 
2325 

Paspoort 
Nieuws 
De Bereboot ( f ) 
Avro s Toppop 
prezenteert de Nationale 
Hitparade 
Nieuws 
W I J Zwarten ( f ) 
Av ros Puzzeluur 
Televizier magazine 
Avro's Sportpanorama 
Nieuws 

^^^^^^^^^^5^^P 

16 OKTOBER 

BRT 
9 00 Doe mee 
930 Open school 

1000 Duerer 
1030 Allemaal beestjes 
11 00 Konfrontatie debat 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
12 30 Dag aan dag 
1430 Open school 
1500 De gebroeders Plem-Plem 

( f ) 
1515 Sesamstraat ( f ) 
1540 Folklorefestival te Middel

kerke 
1610 De knopenoorlog 

Franse avonturenfilm 
1740 Sportuitslagen 
1743 Internationaal Beethoven-

concours 1977 in Wenen 
1830 Pierrot ( f ) 
1835 Van Pool tot Evenaar 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend I 
2030 Rubens schilder en diplo

maat ( f ) 
21 25 Moeders mooiste met Be

rend Boudewijn Jo Ropcke 

22 05 Ten huize van 
Geert Van Oorschot, uitge
ver en schrijver 

22 55 Nieuws en Sportweekend II 

NED. 1 

11 00 Eucharistieviering 
1200 Ziekenhuisverzorging thuis 
1430 Teleac 
17 00 't Is maar een vraag 

Bijbelles 
1730 Bericht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1900 Nieuws 
1905 All you need 

Hedendaagse muziek 
1955 Omzien in wrok 

Toneelspel 
2230 Heel de mens 
23 00 In dienst van Memisa 
2315 Nieuws 

NED. 2 
1600 
1602 

1655 
1710 
1755 
1810 
1825 
1850 

1920 
2030 
2035 

2040 
2110 

2140 
2240 

2340 

Nieuws 
De strijd tegen de slavernij 
(f) 
Sprekershoek 
Studio Sport 1 
Van Gewest tot Gewest 
Kijken naar kinderen 
Sesamstraat ( f ) 
Artsenij 
Informatief programma 
Studio Sport 2 
Nieuws 
16 oktober 1977 
Politiek, ekonomie en kui
tuur 
All in the family ( f ) 
Hollands spoor 
Aktualiteitsmagazine 
De BV Haast-show 
De fjolitie in Los Angeles 
Dokumentaire 
Nieuws 

17 OKTOBER 

BRT 
1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot 
1805 Klem, klem kleutertje Cf) 
1820 Circus Rondau Cf) 
1845 Open School 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2015 Antwerpen boven 
2050 Grote lui kleine lieden Cf) 
21 40 Dr Jacob Bronowski 
2215 Nieuws 
22 35 Open School 

NED. 1 

1845 De Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Ontdekkingsreizen 

onder water 
2000 Tatort twee tickets voor 

Rio Cf) 
21 35 Nieuws 
21 50 De terugkeer van Arthur 

Rubinstein in Polen 
2235 Uitzending van Symbiose 
22 39 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking Cf) 
19 30 De stuntelaars van Chica

go Cf) 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers Cf) 
21 15 De Muppet show Cf) 
21 45 Sanford en zoon Cf) 
2210 Brandpunt 
2250 't Zand 33 
2315 Nieuws 

18 OKTOBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot Cf) 
18 05 Sesamstraat Cf) 
18 30 Open school 
1900 Toestand 77 
1945 Nieuws 
2015 Moeders mooiste met 

Nand Baert, Raymond van 

't Groenewoud en Willem 
Duys 

2055 Wilamowice een dorp vai, 
Vlamingen "^ 

21 45 Gastprogramma 
Het vrije woord 

2215 Nieuws 

BRT 2 
2015 De macht van de wapenin

dustrie 
Reportage 

21 05 Pierrot de gangster 

NED. 1 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
19 04 Per trein van de Kaap naar 

Kaïro 
1955 Nutshell 
2015 Adam of aap ' 

Dokumentaire 
2Ó 45 Jan Zwart 

Dokumentaire 
21 00 Nader bekeken 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
22 05 Eight Songs for a mad king 

Dokumentaire 
2245 Nieuws 

NED. 2 
1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Cahmero (f J 
1917 Clare Francis - een waterjuf

fer 
2000 Nieuws 
2025 Edison 77 

Show 
2205 A k t u a T V 
2255 Nieuws 

19 OKTOBER 

BRT 1 

1530 
1630 
1815 
1820 
1850 
1945 
2015 
2040 

2125 

2215 

Open School 
Tip-Top 
Pierrot Cf) 
Van horen en zien 
Luchtschippers Cf) 
Nieuws 
Het meisje van de tv Cf) 
Carol 
TV-spel 
Leszek Kolakowski 
Portret van deze Poolse filo-
zoof 
Nieuws en Wetstraat 

BRT 2 
1530 Open School 
16 30 Tip Top 
1815 Pierrot 
1820 Van horen en zien 
1850 Luchtschippers Cf) 
1945 Nieuws 
2015 Hallo met Henk 
21 15 Gertrude Stem 

Dokumentaire over deze 
Amerikaanse schrijfster 

NED. 1 
1515 Teleac 
1530 Berebios 
1825 Sesamstraat Cf) 
19 04 Van gewest tot gewest 
1950 Zendtijd politieke partijen 
2000 Een heel dun laagje goud 

Nieuw Nederlandse TV-film 
21 05 Het programma met de 

map Informatie 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio Sport 

NED. 2 
1815 Teleac 
1855 Nieuws 
19 04 Heeft de regen een vader "̂  

Over zigeunerkinderen 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 De keuze top vijf van Ve-

ronika 
2033 Robins Nest Cf) 
2057 Popjournaal 
21 06 Sport 
21 25 Ontwikkelingssamenwer

king 
21 50 Demis Roussps 

Show 
2210 Starsky and Hutch ( f ) 
2300 Info-aktualiteit 
2325 Veronikas agenda 

TY-SELERTIE 
VRIJDAG 14 OKTOBER 
20 u 45 — BRT 1 — Davey der gro
te wegen (Eng 1968) 

Avonturenfilm van John Huston met 
Pamela Franklin en John Hurt Lotge
vallen van een galante legendan-
sche avonturier m Schotland in de 
19e eeuw 

22 u 05 — N 2 — Vijf mijl voor mid
dernacht (USA 1962) 
Dramatische film van Anatole Litvak 
met Sophia Loren, J P Aumont en 
Anthony Perkins Huwelijksproble
men van een Italiaanse met haar 
Amerikaanse echtgenoot 

22 u 15 — RTB 1 — Chinesische 
roulette (D 1976) 
Dramatische film van Rainer Wer
ner Fassbmder met Anna Karma en 
Margit Carstensen Acht opge
sloten mensen spelen het moordda
dig spelletje, Chinese roulette 

22 u 52 — F 2 - Het karmozijnen 
gordijn (Fr 1952) 
Poëtische schets van Alexandre 
Astruc met Anouk Aimee en J -C 
Pascal Een jong officier van Napo
leon wordt ingeburgerd in een pro
vinciestadje 

2 3 u 15 — 0 2 — Men vergiste 
zich van l iefdesgeschiedenis 
(Fr 1973) 

Dramatische film van J -L Bertucelli 
met Frangois Perrin en-Coline Ser-
reau Stuk cinema-vente als abortus-
pleidooi 

ZATERDAG 15 OKTOBER 

2 0 u 15 — RTB — Onmogeli jk. 
met onmogeli jk (Fr. 1974) 
Plezierige film van Robert Lamou-
reux met Piere Mondy en Jean 
Lefebvre Avonturen van twee ama
teurdetectives 

Z O N D A G 16 OKTOBER 
20 u. 30 — BRT — Rubens, schi l
der en diplomaat (België 1977) 
Derde aflevering van de serie van 
Verhavert met Ingnd De Vos en 
Johan Leysen 

19 u 50 — F 3 — De indringsfer 
van Saratoga (USA 1946) 
Dramatische komedie van Sam 
Wood met Ingnd Bergman en Gary 
Cooper Een buitenechtelijk kind 
keert terug naar haar geboortestad 
om zich te wreken 

M A A N D A G 17 OKTOBER 

20 u 25 — F 3 — De dag en hef 
uur (Fr 1962) 
Verzetsfilm van Rene Clement met 
Simone Signoret en Stuart Whit
man Een Franse vrouw verbergt 
een Amenkaans piloot m bezet 
Frankrijk 

19 u 50 — RTB — De verloren eer 
van Katharma Blum (D 1975) 
Sociale aanklacht van Volker 
Schlondorff met Angel Winkler en 
Mario Adorf Naar het boek van 
Boll dat de terronstenbehandelmg 
en het politieonderzoek gesteund 
door de sensatiepers aanklaagt 

D INSDAG 18 OKTOBER 

21 u.05 — BRT 2 - Pierrot Ie fou 
(Fr. 1965) 
Dramatische film van J-L Godard 
met Belmondo en Anna Kanna Een 
jonge studentin is betrokken m wa
penhandel 

2 0 u 15 — F 3 — Johnny Guitar 
(USA 1954) 
Western van Nicolas Ray met Joan 
Crawford en Scott Brady Afgunst-
drama tussen twee saloonuitbaat 
sters 

WOENSDAG 19 OKTOBER 

19u 50 — RTB 2 — Jules et J im 
(Fr 1961) 
Dramatische film van Truffaut met 
Jeanne Moreau en Oscar Werner 
Verhouding tussen 1 vrouw en 2 
mannen 

WIJ 11 13 OKTOBER 1977 



V|RIJ€ TIJD 

MAANDAG : Naar het schijnt zijn de Brugse spelers de aan
vallen van « Franse koleire » van hun trainer Herr Happel zo 
moe als kouwe pap Kunnen wij inkomen • DINSDAG : De 
Belgische «flikken » schijnen nu met direkt tot de snelste ter 
wereld te behoren Per velo, \Ne\ te verstaan • WOENS
DAG : Laatste keer dat v\̂ ij 's woensdags naar de voetbal kun
nen, jongens En « sigaretten halen » doet het, met de opslag, 
ook met zo goed meer • DONDERDAG : In Bazel werd een 
boksmatch voor top-less dames verboden Wij vinden dan 
moet All ook maar een behaatje dragen Geen disknminatir 
• VRIJDAG :De dikke lord is nunal tot de konstatatie geko
men dat de olimpische spelen met alléén een sportoritmoe-
ting zijn Weet iedereen al vijftig jaar • ZATERDAG: Raar 
Enk Wouters ligt met een gebroken been in een Engelse kli
niek, en zit bij Wies in de show • ZONDAG : Wij zijn pensen 
gaan eten ten voordele van de veloklub Veel (en goede) pen
sen, maar waar waren de koereurs"? • 

VRAAG 

ONBELEEFD 

Of de arbiter van de voetbalwedstnjd 
Standard —Brugge slecht was, weten 
WIJ met Of Brugge onverdiend ge
klopt werd evenmin Wij hebben de 
match met gezien Dat de Brugge
lingen ontgooct^eld waren, kunnen wij 
begrijpen Maar dat legt allemaal het 
humeurige en onbeleefde gedoe met 
uit van ene heer Davies na de match 

HIJ ging met uitgestoken hand naar de 
scheidsrechter toe, en toen die ook 
een handje geven wou, weigerde 
heer Davies ostentatief die te druk
ken Niemand zal daarvan wakker lig
gen, zeker de arbiter met, maar het 
lijkt nergens op Het zal wel met in 
strijd zijn met reglement zus of zo, 
maar wij hopen dat men m Brugge de 
heer Davies eens serieus op de vin
gers tikt Ten aanschouwe van duizen
den kijkers moeten de daden korrekt 
blijven 

EN DE TOEKOMST? 

Het crossseizoen is weer begonnen, 
en zoals renner Geirlandt het voor de 
TV eksplikeerde ziet het er maar 
belabberd uit Er zijn welgeteld nog 
vijf echte beroepsveldrijders in België 
De extra-sportieve firma's willen im
mers geen crossers onder kontrakt 
nemen En zonder kontrakt kan men 
van de opbrengst van een crosssei-
zoen met leven Die vijf moeten dus 
meerijden met de «amateurs», man
nen die njden voor de prijzen, maar 
zonder startpremie Het ziet ernaar uit 
dat die startpremies dus ook voor de 
laatste «vedetten» gaan wegvallerf 
En d a n ' Met honderd door het slijk 
komen ploeteren voor een pnjske 
waarmee men zijn verplaatsing nog 
met kan betalen, laat staan zijn uitrus
ting ' Of gaat de BWB iets doen •? 

DE STRIJD GAAT VERDER 

Rika de Backer zet — en zij weze 
erom geprezen — haar kruistocht 
tegen het geweld in de sport verder 
Op een vergadering in Lissabon 
kreeg zij een soort Europese op
dracht, en tegen volgend jaar zal zij 
een stnjdplan opstellen Ondertussen 
zal alvast getracht worden de in Brus
sel opgestelde resoluties verder uit te 
werken, aan geld te komen, de kwes
tie wetenschappelijk te laten onder
zoeken, en de trompettekens in de 
stadions te verbieden De volgende 
grote vergadenng gaat door in apnl 
1978 te Londen Daar zal minister de 
Backer dus vertellen wat er nu pre
cies moet gebeuren En wij maar 
benieuwd zijn welke maatregelen uit 
de bus zullen komen Want dat het 
verbieden van trompettekens met vol
staat, dat hoeft wel geen betoog 

WIE VOLGT? 

« King Pele », sedert 1954 de onbetwis
te voetbalkoning, heeft een eind ge
maakt aan zijn loopbaan Loopbaan 
die hl] besloot bij de klub Cosmos uit 
New York Met die klub droeg hij 
ertoe bij dat het voetbal ook in de Sta
tes stilaan populair wordt Dat het 
door en door gecommercializeerd is, 
kan ginder geen hinderpaal zijn In
tegendeel Met het heengaan van 
Pele zit Cosmos nu echter zonder 
vedette vooraan Men zal er dus een 
kopen Naar het schijnt heeft Cosmos 
verschillende kandidaten op het oog 
Cruyff, Muller en zelfs Rensenbnnk 
Er zitten in Europa dus alweer een 
aantal mensen te wachten op een 
droomkontrakt En wellicht bereid rap 
toe te happen Want dit dient gezegd 
was naar de VS gaan sjotten voor 
enkele jaren nog een gevaarlijk avon
tuur, nu IS het een buitenkans gewor
den Sukses, jongens 

Kalme week 
Twee kompetitledagen alweer (maar voor de laatste keer) In één 
week. Winterslag en Standard bevestigen. Anderlecht verbetert. 
Brugge doet het maar flauwkens Resultaat- vier leiders na zowat 
1/3 van de kompetitie. 
In het internationale voetbal vragen de afscheidsmatch van Pele 
en de overwinning van Manchester op Saint-Etienne (zonder - ham-
bras») de aandacht 
De wegrenners hebben de laatste karweitjes achter de rug. Voor 
ons, Belgen, was er niets te verdienen. 
Meteen krijgt het veldrijden alle aandacht. En die is nodig, want de 
zaak lijkt aan bloedarmoede te lijden. 
Voorlaatste « grand prix » ook in het autoglijden. In Kanada deze 
keer. Niki Lauda reed niet mee, maar is toch wereldkampioen. 
En voor de rest was deze week eerder arm aan grote evenementen. 
Maar de juryleden moeten stilaan overwegen aan wie zij hun fel 
begeerde prijs, pot, trofee of onderscheiding dit jaar weer gaan 
geven, want nu breekt stilaan de tijd van de prijsuitreikingen aan. 

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Kri jgsbaan) Borsbeek 

Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 

Wie kan ons raad geven voor vol
gend grrrroot probleem 
een van de jongens wil voetballer wor
den en dus aansluiten bij een klub 
Klubs zijn er genoeg, en iedere knaap 
mag de trainingen volgen Maar zij wil
len uiteraard ook wedstnjden spelen, 
en van de honderd jonge snaken zijn 
er pakweg een dertigtal die mogen 
meespelen Voor de andere zeventig 
een ontgoocheling Men zou nu na
tuurlijk een andere klub kunnen zoe
ken, waar men we! mag meespelen 
Maar dat gaat met, want alle wijzi
gingen van statuten ten spijt is de 
handtekening van het kmd nog steeds 
geldend voor lange jaren De vraag 
is hoe en waar aansluiten zodanig 
dat men weg kan als men toch met 
kan spelen "̂  

MILITAIRE SUKSESSEN 

Er wordt in ons leger veel aan sport 
gedaan En goed gedaan over het 
algemeen Dat schreven wij al meer 
Al hebben wij altijd de indruk gehad 
dat de « vedetten » wel te veel bevoor
recht worden Het is dus met zo ver
wonderlijk dat onze soldaten in de 
internationale en militaire sportkompe-
tities een goed figuur slaan Onlangs 
werd de lijst gepubliceerd van over 
winningen, medailles en titels die 
« WIJ» veroverden, en die lijst is al vee 
te lang om hem hier af te drukken 
Twee kleine bedenkingen toch bi 
deze verheugende vaststelling Ten 
eerste zit het leger daar voor veel 
tussen, of betreft het «burgerlijke 
vedetten » die hun bedrijf gewoon ver
der zetten terwijl de anderen patatten 
jassen ' Twee betekent dat iets voor 
de waarde van onze defensie ' 

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

MERCKX 

Enig nieuws van het Merckx-front Ter
loops gezegd, Merckx mag ons ge
rust eens een pint betalen voor de 
enorme publiciteit die wij voor hem 
voeren Hij is dus werkzoekende, 
maar er zijn kontakten met een Ita
liaanse verzekeringsmaatschappij die 
met weet wat doen met haar winsten 
en ze dan maar in een rennersploeg 
investeert Merckx zal dus volgend 
jaar misschien — waarschijnlijk — 
zeker (schrappen wat met past) Ita
liaans rijden Ondertussen gaat hij 
nog rap zeven zesdaagsen njden En 
hier IS ons verstand alweer te klein 
WIJ horen altijd maar zeggen dat hij 
zo moe IS, en zo bekommerd om zijn 
gezondheid En dan nog al die kumul "> 
Of zou het misschien zijn, alweer in 
stnjd met wat wij leerden uit de gazet
ten, dat het zesdagengedoe toch 
maar wat truut m een handdoek i s ' 

SPANNEND 

WIJ zouden zeer onze plicht verzui
men als WIJ mets zouden schnjven 
over de voetbalkompetitie De kam
pioen, Klub Brugge, krijgt momenteel 
zware klappen Bij Standard schijnt 
de voorzichtige transferpolitiek van 
boss Petit stilaan vruchten te gaan 
afwerpen A propos, zonder met veel 
geld te «gosselen» toch Europees 
spelen, is een krachttoer waarvoor 
WIJ ons petje lichten Anderlecht is er, 
dank zij een nieuw taktiekje van Mon-
ne, blijkbaar weer bovenop En Winter
slag blijft het verrassend goed doen 
Is het dan te verwonderen dat Ander
lecht, Standard en Winterslag Klub 
Brugge aan de leiding vervoegd heb
ben En dat de kompetitie, ondanks de 
TV-beeldekens, spannend blijft, zelfs 
na ruim tien weken 

RAYMOND 

Uit Chili kwam nieuws dat voor ons, 
Belgen, ietwat ongewoon aandoet 
Namelijk dat de Duitser Muller wereld
kampioen biljarten (vijfkamp) was ge
worden, en met Raymond Ceulemans 
De reden is doodsimpel Raymond 
deed met mee Maar de reden daar
van dan, die is ons met zo duidelijk 
WIJ hoorden dat hij met meeging 
omdat hij de reis zelf moest betalen, 
en WIJ hoorden dat de reis hem wel 

degelijk aangeboden werd Zullen wij 
maar denken dat het een geval van 
gebrek aan orgamzatie en centen is ' 
Naar het schijnt zou Ceulemans stil
aan ook aan « afhaken » beginnen den
ken HIJ wil het totaal van 1 (X) officiële 
titels behalen, maar die heeft hij nu al 
bijna Dat zal dus met meer zo lang 
duren Hij zal bijgevolg stoppen in vol
le glorie, want een krant legde Dielis, 
de enige rivaal van Ceulemans, deze 
woorden in de mond «De ouwe zot 
speelt nog straffer dan tevoren » 

NON 

Verleden zaterdag moest de basket
balbond zich uitspreken over de 
vraag of hij al dan met zou opgesplitst 
worden in taalvleugels Noodzakelijke 
voorwaarde, zoals men weet om nog 
verder staatssubsidies te kunnen krij
gen Men wist op voorhand dat een 
groot aantal mensen, vooral van Waal
se zijde, tegen deze opsplitsing — wij 
horen liever herstrukturering — ge
kant waren Wat te vrezen was is dan 
ook gebeurd de bond heeft zich uit
gesproken voor de unitaire, nationale 
struktuur, dus zonder subsidies Maar 
nu IS er wat anders Zoals wij verle
den week meldden heeft een groot 
aantal, vooral Vlaamse klubs be
sloten als er geen splitsing komt rich
ten WIJ een eigen liga op Wat gaat er 
nu gebeuren ' Afwachten 

Verleden week meldden wij dat de 
Sovjets een nieuw ruimtelaboratori
um in een baan om de aarde hadden 
gebracht, namelijk de Saljoet 6, en 
dat het wellicht niet lang zou duren 
eer er een bemanning zou naartoe 
gestuurd worden. Dat is ondertus
sen gebeurd. Verleden zaterdag 
steeg een Soyuz op met een twee
koppige bemanning, die de Saljoet 
zou vervoegen om daar een weten
schappelijk programma uit te voe
ren. Na 1 dagje ruimte dienden de 
twee een noodlanding te maken. Ze 
kwamen, zoals dat heet zacht neer 
ergens in Centraal Azië... 

Dit herinnert er ons meteen aan dat 
het alweer twintig jaar geleden is dat 
de Russen de eerste kunstmaan 
rond de aarde lieten wentelen, name
lijk de Spoetnik I, gelanceerd op 4 
oktober 1957, en dat wij dus al twin
tig jaar in het ruimtetijdperk leven. 

MET DE VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
OP V^INTERSPORT! 

GROEPSREIZEN MET 
VLAAMSE REISLEIDING 
lO-DAAGSE TREINREIZEN 
(MET NACHTTREINEN) IN JANUARI NAAR 
ITALIË 
Innichen (Zuid-Tirol) 
Reschen (Zuid-Tirol) 
Sulden (Zuid-Tirol) 
Toblach (Zuid-Tirol) 
OOSTENRIJK 
Elbigenalp (Tirol) 
Spittal (Karinthië) 
ZWITSERLAND 
Grachen (Wallis) 
Kandersteg (Berner Oberland) 
Saas-Almagell (Wallis) 
Saas-Fee (Wallis) 
Verblijf met volpension (7 overnachtingen) Halfpen-
sion is voor sommige bestemmingen ook mogelijk. 
Voorbehouden ligplaatsen, maaltijden In de trein en 
verzekering • Reis -i- » inbegrepen. Mits toeslag van 
30 f r. per dag, kan men ook verzekerd worden tegen 
wintersportrisico's. 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
Sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45-47, 
2000 Antwerpen. Tel. 031/31.76.80. 
Vergunning nr. 1185 - Kat. A. 

Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Has
selt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oost-
lende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoor
de Adv 17 

vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 

vanaf 
vanaf 

vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 

10.880 fr. 
9.640 fr. 
9.990 fr. 
9.190 fr. 

9.110 fr. 
9.250 fr. 

9.120 fr. 
9.540 fr. 
8.690 fr. 
9.990 fr. 

TRIPTIP 
In Londerzeel staat, op de weg naar Kapelle-op-den-Bos en 
Mechelen, een kapel, de zg Bergkapei Een bedevaartsoord, 
want het is daar dat vroeger op tweede paasdag de jongens 
en de meisjes kwamen bidden opdat zij aan een lief zouden 
geraken En of men het gelooft of met • zéér dikwijls met suk
ses Maar of Ons Heer daar allemaal zelf voor zorgde, is een 
andere zaak Die kapel nu is het eindpunt van een kruisweg 
die vertrekt aan de kerk van Londerzeel De kruisweg werd 
gebouwd door een Londerzeels pastoor uit de vorige eeuw, 
die een bedevaart had ondernomen naar het Heilig Land En 
hij heeft er, naar het schijnt, zorg voor gedragen dat de 
afstand tussen de verschillende staties precies gelijk is aan 
de afstand tussen de plaatsen waarop de verschillende 
gebeurtenissen zich hebben afgespeeld, nu een kleine twintig 
eeuwen geleden in het Heilig Land Wie eens op zoek wil 
gaan naar de verschillende staties.. 
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Johnny Berebroeckx: 

G R O O T - B I J G A A R D E N . — O p 14 september 1976 werd op het gemeentehuis 
van deze Vlaamsbrabantse gemeente de Vlaamse Liga van Paraklubs (VLP) 
Qpgerlcht. Stichter en latere sekretaris-generaal van deze Vlaamse sportvereni
ging is Johnny Berebroeckx. 

Samen met de technische direkteur van de VLP, Frèns Willems (Wester loo) 
publiceert hij regelmatig in Pegasus, het maandblad van de VLP, de belevenis
sen van de Vlaamse sportvalschermspringers. 

Wi j vonden het nodig onze lezers in te lichten over deze sterke story die over 
enkele maanden zijn beslag moet krijgen. 

Vooraleer de lezer het klassieke G O .'toe te roepen zouden wij hem of haar wil
len vragen de vei l igheidsriemen stevig om te gorden, in het luchtruim van dit 
koninkrijk zijn kwaje karpersprongen niet uit de lucht... 

^^^^^^ il 

J. Berebroeckx. '_ • „ : . :.., J L '. , J „ . ..^U ^.ga 
oprichtten was dit met de bedoeling een 
Vlaamse sportorganizatie in het leven te 
roepen die demokratisch was samenge

steld, Vlaams van kop tot teen en in samen
werking met het ministerie van Nederland
se Kuituur, m het vooruitzicht van 1 januari 
78, dag waarop het sportdekreet van de 
Nederlandse Kultuurraad in werking treedt. 
Er werd kontakt gezocht met de Nationale 
Federatie van Belgische Parachutisten en 
met de Koninklijke Aeroklub van België. 
Deze klubs echter bestaan uit een gesloten 
groep hardnekkige Belgicisten die zich ten 
alle prijze tegen dit dekreet voor sportfede-
ralisme blijven verzetten. 
Dat deze verstokte unitaristen moeilijkhe
den zouden zoeken was ons met onbe
kend, dat ze echter zo ver zouden gaan 
hadden wij nooit gedacht. 

— Wat is er dan precies gebeurd ? 

J. Berebroeckx: Ik zal eerst vertellen hoe 
de Nationale Federatie in mekaar zit. Een 
sterk gesloten groep van stichters en leden 
die naar goede Belgische gewoonte in 
eigen kringetje alle bestuursfunkties kiezen, 
herkiezen en het zo houden. Dat duurt nu 
bijna twintig jaar. Tot begin 1976 was. er 
slechts één Vlaming in de Raad van 
Beheer, op de vergaderingen wordt nooit 
één woord Nederlands gesproken, de ver
slagen zijn eentalig Frans Geen enkele 
Nederlandstalige brief of telefoongesprek 
wordt ooit beantwoordt want de direkteur 
en zijn sekretaresse (zijn eigen vrouw I) 
kennen geen woord Nederlands. Statuten 
bestonden tot voor kort uitsluitend in het 
Frans, eksamens en eksamenstof: 't zelf
d e ! In 1 975 kregen de kandidaten voor het 
eerst eksamenvragen in het «Nederlands », 
echter zo schabouwelijk dat de Nederlands-
tallgen ze niet eens begrepen en de Frans-
taligen vragen vroegen, tot een Vlaming 
zich aanbood om te vertalen... 
Om hun bijdragen (250 fr.) te betalen zijn 
de Vlamingen wel steeds goed genoeg 

• Doel van de Vlaamse Liga van 
Sportpara's: In elke Vlaamse provin
cie een eigen valschermcentrum op
richten voor opleiding en sportbeoe
fening. 

• 

• De Vlaamse Liga telt 1000 sport-
valschermspnngers en hoopt dit 
aantal in de nabije toekomst tot 
3000 op te drijven. Interesse, vooral 
bij de jeugd, is onbetwist aanwezig. 

• 
• Een opleiding duurt 3 tot 4 
week-end's en kost 3500 f r (alles 
inbegrepen). 

• 

• Het valschermwereldje in Beglié 
wordt onder de knoet gehouden 
door kolonel Vaes, een Vlaams offi

cier op de Franse taalrol. En daar 
hoeft geen kommentaar bij I 

• 

• De Vlaamse Liga beschikt voor 
haar sportpara's over volgende cen
tra : Amougies (Amengijs, O.-Vlaan-
deren), Leopoldsburg (Limburg), 
Schaffen (Brabant), Moorsele (W.
Vlaanderen) en Zoersel (Antwer
pen) zijn gezien de franstalige kuipe
rijen probleemcentra. 

• Voor het transport van haar 
leden kocht de Vlaamse Liga (met 
BLOSO-steun) een Cessna 207 en 
een Cessna 182. Sportvliegtuigen 
om kleine groepjes sportpara's te 
droppen. 

• 

• Deze zomer richtte de Liga een 
valschermkursus in. Kandidaten 
(ong. 100), instrukteurs, vliegtuigen, 
piloten en een specialist uit de VSA 
waren voorradig. BLOSO werkte 
mee. Toen kwam de franstalige aap 
uit de militaire mouw. De sportkam
pen mochten niet doorgaan op mili
taire grond. De Vlaamse Liga werd 
verplicht naar Maubeuge in Frank
rijk te t rekken! 

• Wie interesse heeft richt zich tot 
de Vlaamse Liga van Sportpara's, J. 
Berebroeckx, Reinaertstraat 6, 1720 
Groot-Bijgaarden. 

militairen 

willen Vlaamse 

sportpara's 

vleugels 

knippen!» 

geweest, behaalde brevetten dóór de Fede
ratie uitgereikt en door de Koninklijke Aero
klub gehomologeerd, blijven soms 16 maan
den achterwege zodat geslaagden niet 
eens hun sport kunnen beoefenen. 
En alsof dit alles nog niet genoeg was rijft 
die aftandse Federatie van het ministerie 
van Landsverdediging een pak centen bin
nen om de direkteur en zijn vrouw-sekreta-
resse rijkelijk te betalen. 
Thans beschikken wij over de juiste cijfers 
van de dotatie die door Landsverdediging 
geschonken wordt om de Vlaamse sportpa
ra's te kleineren en te pesten. 
Kolonel Vaes tieeft het zelf gezegd: 
3.000 fr. per aangesloten lid. In 1976 telde 
de nationale federatie 850 leden. Dat wil 
dus zeggen . 2.550.000 fr I 

— En toen heeft U de Vlaamse Liga opge
richt ? 

J. Berebroeckx: «Inderdaad, u begrijpt dat 
WIJ als Vlamingen dit met langer konden dul
den Maar gauw bleek dat de Nationale 
Federatie het daarbij met zou laten. Een 
van de twee Vlamingen in de Raad van 
Beheer werd bereid gevonden in «Gazet 
van Antwerpen» een stuk te plegen: dat 
een Vlaamse Liga overbodig was en dat 
met een regionaal klubke als de Liga, de 
Vlamingen het recht zouden verliezen aan 
nationale en internationale sportkompeti-
ties mee te doen. Het parachutisme in 
Vlaanderen is in groot gevaar l besloot hij. 

— Toch ging U door ? 

J. Berebroeckx: << Zeker, wij stelden een 
Raad van Beheer en een algemene verga
dering samen Elke provincie stuurde zijn 
vertegenwoordigers, alles verliep naar 
wens. Tot de afvaardiging uit West-Vlaan-
deren (Moorsele) paniekerig begon te 
doen : zij vreesde verlies van brevet, verlies 
van de valschermen gekregen van het 
leger en verlies van hun terrein, eigendom 
van het leger. 

De Vlaming-klerk werd opnieuw door de 
Nationale Federatie bereid gevonden om 
de sportpara's van Moorsele af te dreigen, 
de Vlaamse Liga was toen pas twee weken 
jong. 
De Nationale Federatie begon in oktober 
van verleden jaar echter zeer grof te spe
len, iets te grof naar onze mening I 
De dreigementen aan het adres van de 
klub in Moorsele werden nog eens her
haald. Bleef de klub bij de Vlaamse Liga 
dan dreigde groot gevaar, kwam de klub 
terug naar de Federatie dan werd alles 
weer koek en ei. 
Op 27 oktober 1976 werd op de zetel van 
de Nationale Federatie de Unie der Vlaam
se Parachutistenklubs opgericht. Moorsele 
en Schaffen, twee klubs op militaire vliegvel
den, vormen de romp van deze Unie. 
De Nationale Federatie verrechtvaardigde 
de opnchting op basis van verslagen waar
in beide klubs beslisten tot deze Unie toe te 
treden. De Nationale Federatie deelde zelfs 
mee dat de klubs dit in zitting van 27 okto
ber 1976 hadden beslist. 
Bij nader toezien kwamen wij te weten dat 
beide klubs op die datum niet eens hadden 

vergaderd. De Nationale Federatie speelde 
dus vals I 

— Bestond er dan geen kans om uw 
Vlaamse Liga met de Unie te verzoenen ? 

J. Berebroeckx: Wi j zijn aan tafel gaan zit
ten maar het heeft niet veel aarde aan de 
dijk g e b r a c h t ^ e Unie is slechts een foefje 
om ons van de Liga te doen afzien en om 
het sportdekreet te omzeilen De «Vlaam
se » Unie werd onmiddellijk door Landsver
dediging en door de Kon Aero Klub 
erkend, de stichtingsoorkonde draagt als 
titel Federalisme in de sport. Politici en 
vooraanstaanden van alle partijen sloten 
zich te goeder trouw achter de Unie maar 
ze werden lelijk bij de neus genomen. En ik 
zal je vertellen hoe de Unie er uitziet. De 
acht beheerders zijn allen militairen of ex-
para-kommando's, drie van hen deden 
nooit aan valschermspringen. Er is geen 
enkele manier voorzien om van uit de basis 
naar de hoogste raden gekozen te worden. 
Twee beheerders van de Unie zetelen in de 
Raad van Beheer van de fameuze Nationa
le Federatie, toevallig dezelfde twee die er 
al in zetelden vóór de oprichting van de 
Unie. 

Voor ons is de Unie een slecht georgani-
zeerde poging om de greep van de franstali
ge militairen in het sportparachutisme te 
bestendigen en om het dekreet tot echte 
federalizering te omzeilen. 

— Nu het overleg. 

J. Berebroeckx: Door de Unie werd de 
Vlaamse Liga uitgenodigd tot een gesprek. 
De Liga mocht met 1 beheerder in de Unie 
treden als klub, dus met als verbond De 
vergadering ging door samen met BLOSO 
De heren militairen waren die dag slecht 
geluimd want ze schelden ons uit voor 
Nazi... Gelukkig heb ik dit hele gesprek op 
een mim-bandrekorder opgenomen en ge
niet nog na van de lieftalligheden die aan 
het adres van de Vlamingen werden geslin
ge rd ! 

Voor ons is het duidelijk : er moet een einde 
komen aan dit spel. De Vlaamse Liga eist 
voor de toekomst een konventie met de 
alleenvertegenwoordiger van de sport in 
Vlaanderen : BLOSO i En als dat niet kan, 
komen wIj op straat, de minister van Lands
verdediging wordt om de tuin geleid door 
zijn eigen militairen. Wij zullen hem des
noods zelf inlichten I Men zegge het voort. 

M. Van Liedekerke 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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