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Wie wil 
vechten 
voor wat? 
De week van 21 juli is de vakantieweek bij uitstek. Men kan 
zelfs niet zeggen dat de nationale feestdag gevierd wordt te 
midden van de allergrootste onverschilligheid ; hij speelt zich in 
werkelijkheid af in het lege decor dat Brussel momenteel is. 
Hoeveel Belgen weten trouwens, dat op 21 juli 1831 de eerste 
Saksen-Koburger in de rij van Belgische vorsten zijn 
grondwettelijke eed aflegde ? En hoeveel zijn er, onder degenen 
die het weten, die er zich om bekreunen ? Er is niets artificiëler 
dan de feestdag van deze artificiële staat. Dat een nationale 
feestdag midden in de vakantieperiode daarom nog geen flop 
hoeft te zijn, blijkt nog altijd in Frankrijk. « Quatorze juillet» is, 
ook in deze tijd van zomermigratie, een volksfeest gebleven met 
lampionnetjes, vuurwerk en het onvermijdelijke bal populaire tot 
in het kleinste dorp. 
Het politiek bedrijf brandt op het allerlaagste pitje. De 
parlementsleden zijn reeds verdwenen naar zonniger oorden. 
De ministers hebben van Tindemans opdracht gekregen, nog 
veertien dagen binnengaats de begrotingsmisère te blijven 
aankijken. Politiek nieuws is er zo weinig, dat de val van Lucien 
Van Impe op weg naar de AIpe d'Huez de allergrootste koppen 
op pagina één van de kranten haalt. En 21 juli inspireert de 
kommentatoren-van-zomerdienst hoogstens tot de 
randbeschouwing, dat sinds het Egmontpakt het 
Belgique-de-papa meer dan ooit volkomen verleden tijd is. 
In deze komkommertijd heeft professor Gerio moederziel alleen 
moeten zorgen voor enige joernalistieke inspiratie. Zijn ontslag 
als voorzitter van her Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen hing al dagen in de lucht. Professor GerIo is van 
meet af aan bereid geweest, de ondertekenaars van het 
Egmontpakt krediet te geven. Hij is zeker niet blind voor de 
weke plekken in dit pakt, maar hij is van oordeel dat het 
akkoord moet gebruikt worden om de beslissende stap naar de 
federalizering te zetten. In het Overlegcentrum stond hij met 
deze mening alleen. De oprichting van een Algemeen Vlaams 
Aktiekomitee tegen het Egmontpakt heeft voor hem de deur 
dicht gedaan. 

Dit ontslag zet dan toch maar weer eens in de verf, hoe moeilijk 
het voor de Vlamingen blijkt te zijn om op beslissende 
ogenblikken onverdeeld en eendrachtig op een streefdoel af te 
gaan. Er is de jongste weken een golf van verbaal radikalisme 
over Vlaanderen gegaan. Men zou zich daarover kunnen 
verheugen indien hij gestuwd werd door een klaar inzicht en 
door de vaste wil om, in afwachting van latere evoluties, reeds 
nu in de wacht te slepen wat mogelijk is. Dit is echter niet het 
geval. 
Misschien echter zorgt het zomerreces voor enige bezinning. Er 
zijn thans reeds enkele tekenen die er op wijzen dat ook de 
tegenstanders van het akkoord beseffen, in welk vacuüm de 
politieke ontwikkeling terecht zou kunnen komen. Wie van 
vechten houdt, krijgt daartoe ruimschoots de kans : de 
tenuitvoerlegging van het akkoord zal niet gaan zonder 
betwistingen wet voor wet. Men moet er wél op bedacht zijn, de 
juiste vijand te kiezen. Of moet het dan altijd de doem van de 
Vlaamse Beweging blijven, dat de ene strijdende Vlaming zich 
uitput in opbod tegen de andere ? 
Wij hebben nu de kans, een Vlaamse staat te bouwen. Wie zo 
nodig een rel van Vlamingen tegen Vlamingen wil, zou 
misschien toch wel even best wachten tot wanneer die staat er 
is. Onder mekaar doen we desnoods wat we niet laten kunnen. 
Maar tegenover de anderen hebben we mekaar nodig. Of niet ? 
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• VUJO in Cadzand bIz. 9 

# Stadsvlaggen in Deinze bIz. 10 

# Boiieau :«la critique est facile » .... bIz. 11 

# Rekreatie in Nederland (4) bIz. 12 

• De laatste woorden van Schultz .... bIz. 13 

• Fotografie in Vlaanderen bIz. 13 

• Het drama Van impe bIz. 14 

9 Fons Macharis : bang voor het nieuwe 
bIz. 16 
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SPLITSING VAN ABOS 

Hoe noodzakelijk het wetsvoorstel 
van de VU-senaatsfraktie over de 
splitsing van ABOS wel is, blijkt uit vol
gende feiten Sinds zijn ambtsaanvaar-
dii q heeft Outers reeds meermaals 
publiek, en in pnve aan toevallige 
bezoekers, verklaard dat er onder zijn 
bewind voortaan nog enkel aan Frans-
sprekende landen ontwikkelingshulp 
zal geleverd worden door België Re
den hiervoor is dat hij meent dat er 
reeds voldoende Engels gesproken 
wordt in de wereld en dat België moet 
meewerken aan de uitstraling der 
Franse kuituur in de. wereld 
Als antwoord op vragen betreffende 
de verdere deelneming van Vlamin
gen aan de ontwikkelingsprojekten 
zeggen hij en zijn kabinetsleden o a 
dat Vlaamse jongeren nog verder als 
ontwikkelingshelpers kunnen werken, 
op voorw/aarde dat zij bereid zijn dit in 
het Frans te doen Ook kunnen projek-
ten van Vlaamse studiegroepen en 
Vlaamse universiteiten nog verder in 
aanmerking genomen worden indien 
ze in het Frans zijn opgesteld Als klap 
op de vuurpeil en als toppunt van 
onbeschaamdheid wist een kabinets-
lid er zelfs aan toe te voegen dat deze 
politiek vanzelfsprekend zou gevoerd 
worden op het nationale plan en met 
een nationaal budget 
Vlaanderen mag dus meer dan 60 % 
betalen in een fransdolle ontwikke
lingspolitiek die als hoofdbekommer
nis heeft, met hulp te verlenen aan wie 
het nodig heeft, maar wel aan wie in 
aanmerking komt voor grotere uitstra
ling van de Franse kuituur 

K P , G e n t 

PAPOEAS 

Ik moet dus in het laatste nummer van 
« W I J » lezen dat de VU-Berchem niet 
zo gelukkig is met het Egmont-plan 
Best mogelijk dat dit de opvatting is 
van het VU-bestuur Men mag echter 
betwijfelen of de leden er allemaal 
ook zo over denken Dit bestuur heeft 
zich immers sedert vele jaren nooit 
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gewaardigd naar de mening van haar 
leden te v ragen ' 
Wel heeft men tijd om te diskuteren 
over de apartheidspolitiek in Zuid-Afn-
ka, een onderwerp dat van onze bin
nenlandse politiek — en daar gaat het 
hem om i — even belangrijk is als de 
weerslag van de koppensnellerij op 
de demografische evolutie van de 
Papoea's i 

J W , Berchem 

DE «HEILIGE VRIJHEID» 

Volgens « Wi j» heeft de heer Coppie-
ters tijdens het senaatsdebat over de 
onderwijsbegroting 1977 gezegd 
« Voor het Brusselse gezinshoofd be
staan er voortaan twee heilige vnjhe-
den, nl de vrijheid van schoolkeuze 
op levensbeschouwelijk gebied en de 
vrijheid van taalkeuze» 
Die laatste vrijheid, is dat niet de door 
de V U destijds zo hardnekkig bestre
den «liberté du père de fami l ie '» 
Maar dat was uiteraard vóór de tijd 
dat de V U haar hoofd op het Egmont-
blok had gelegd Van twee dingen 
een of de vrijheid van taalkeuze is 
heilig, en dan is ze dat met alleen te 
Brussel maar evenzeer te Gent en te 
Antwerpen, te Leuven en in de Voer
streek Of die vrijheid is oedagogisch 
een misdaad tegenover het kind en 
dan IS ze en blijft ze een misdaad, ook 
te Brussel 

Wat een ministerschap of wat daar 
financieel mee gelijkstaat toch voor 
wonderen vermag te bewerken i Wat 
men gisteren zwart noemde heet van
daag wit en omgekeerd Maar kom 
«Un Jacobin devenu mimstre n'est 
plus un ministre Jacobin» 
En uitgerekend op dezelfde bladzij 
waarop Coppieters de Brusselse liber-
te «heilig» noemt, heeft de heer 
Schiltz het over « de beruchte vrijheid 
van het gezinshoofd te Brussel», 
maar Schiltz is dan ook geen minister 
« Heilig » en « berucht» tegelijk ra, ra, 
hoe kan d a t ' 

F , W 
Red. — Dat kan heel eenvoudig. Cop
pieters heeft nl. met de door U 
bedoelde passage alleen maar een 
situatie geschetst en geen apprecia
tie uitgesproken. 

GEEN WONDER 

Ik ben geen profeet, evenmin als Dio
genes, maar men moet toch wel Nols 
cum SUIS voor hele of halve heiligen 
verslijten, wil men geloven dat de 
Egmontnacht een wonder, t w «de 
Pacifikatie van Brussel» zal baren Ik 
zie de toekomst van Vlaanderen som
ber in en de toekomst van de VU nog 
somberder Een strak gedisciplineerd 
partijkader dat, net als de D M van 
Jons van Severen, «in ruhigfestem 
Schritt» de nieuwe marsrichting volgt, 
vormt nog geen garantie voor de 
trouw van het kiezerskorps, dat nu 
eenmaal in overgrote meerderheid 
geen lid is van de partij Hebben 
Schiltz en Van der Eist daar geen 
ogenblik aan g e d a c h t ' 
Mij persoonlijk grieft het meest het 
gevoel dat ik door de « gevers en toe
gevers» voor de gek ben gehouden 
De V U heeft hiermee voor mij zijn 
geloofwaardigheid verloren 
Er zit aan het Egmontpakt althans een 
positief aspekt het politieke leven in 
Vlaanderen schijnt in een federalisti
sche stroomversnelling te zijn ge
raakt Maar in hoeverre is dat e c h t ' 

F d T , Warmond 

ONBEGRIJPELIJK 

Sommige Vlaamse winkeliers in Brus
sel verdienen toch echt met dat men 
in hun winkel komt In de buurt van 
mijn werk werd onlangs een nieuwe 
« snack » geopend Uithangbord, prijs
lijsten, reklame, enz volledig in het 
Frans Nergens, maar dan ook ner
gens een woord Nederlands te lezen 
Ik vraag in het Nederlands wat 'ik 
nodig heb — en daar heb je het > — 
ik word in het Nederlands bediend Ik 
begnjp onze Vlaamse winkeliers in 
Brussel met meer 

En WIJ ondertussen Vlaanderen vol
hangen met affiches «Spreek steeds 
uw taal te Brussel» 

M E, Iddergem 

BOKSER 

De h Schiltz zou er toch goed aan 
doen, even te matigen inzake kumuls 
Ik wist reeds lang dat hij VU-voorzit-
ter is, volksvertegenwoordiger met zo
veel duizend voorkeurstemmen, ge
meenteraadslid te Antwerpen en ad-
vokaat met advokatentruukjes (vol
gens een Antwerps professor) Op 13 
juli vernam ik via « Gazet van Antwer
pen » uit een blijkbaar zeer goed inge
lichte en ongetwijfeld geloofwaardige 
bron dat hij in zijn vrije tijd ook nog 
bokser is 

Voor mij met gelaten, een gewone 
sterveling zou het hem met nadoen, 
maar te veel is toch te veel 
Het IS het éen of het ander, maar hij 
had in geweten met moeten trachten 
de Vlaamse Beweging in beweging 
en uit de impasse te knjgen vanuit 
een Brussels paleis Dat had hij moe
ten overlaten aan mensen met erva-
nng als een professor Denne die, ter
wijl hij zich zeer verdienstelijk maakte 
in de strijd om Leuven Vlaams, met de 
zweep in de hand jarenlang de Vlaam
se etalage van de CVP heeft jnogen 
verzorgen Die met de regelmaat van 
een klok, jaar na jaar een 11 juli-bood-
schap de wereld inslingert Die met 
een hardnekkigheid een betere zaak 
waardig, ons wil doen geloven dat het 
heilige Belgische vaderland zich zal 
buigen over amnestie als er maar vol
doende Vlaamse prominenten gevon
den worden die zijn manifesten willen 
ondertekenen 

En die tenslotte in het vooruitzicht van 
verkiezingen via «Gazet van Antwer
pen» de Vlamingen (een overjaarse 
Brugse doodzonde indachtig mis
schien ' ) aanzet «toch verstandig 
(dus CVP) te kiezen 
Had het asn die mensen overgelaten, 
mr Schiltz en ge hadt de tijd gehad 
om u degelijk voor te bereiden op de 
volgende match in de ring van de Bel
gische rotzooi I 

H R, Mortsel 
Red. — Kenners bewt ren dat Schiltz 
niet alleen bokst in zijn \ r i j e t i jd, 
maar ook in de polit ieke arena. 

SOCIAAL-FEDERAAL 

Als voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamse Ziekenfonasen (VVZ) met 
meer dan 50000 leden wens ik me 
met principieel pro of contra het 
Egmontpakt uit te spreken In onze 
vereniging zijn inderdaad pro's en con
tra's dit akkoord, dat een stap is in 
federaliserende nchting waarvoor 
een prijs wordt betaald De apprecia
tie van deze stap en de prijs laat ik 
aan anderen en de toekomst over 
Toch wil ik er op wijzen dat in de 

«federaliserende puzzle» een vol
gens ons essentieel stuk ontbreekt 
de federalisering van de sociale sek-
tor, met de splitsing van het ministerie 
van sociale voorzorg als uitdrukking 
ervan 

Dat dit voor de VU een uiterst moeilij
ke materie is — om het met de woor
den van Frans Baert te Lauwe te zeg
gen — verwondert mezelf noch onze 
honderden medewerkers en bestuurs
leden buiten het louter partij-politieke 
sociale dienstbetoon met als (enig) 
doel persoonlijke stemmenwinst 
heeft de partij zich nooit geïnteres
seerd voor de sociale werking op het 
terrein (ziekenfondsen, syndikaten) 

Echt federalisme veronderstelt vol
gens ons de mogelijkheid om op basis 
van volledig eigen inkomsten in de 
sociale sektor geleidelijk een eigen 
sociale Vlaamse politiek te voeren op 
het vlak van pensioenen, ziekteverze
kering, werklozen, gezin enz 
Indien aan deze verzuchtingen op lan
gere termijn met zou kunnen voldaan 
worden, zou wel eens een nieuwe slo
gan in de geesten kunnen groeien 
«'Federalisme neen Separatisme 
ja» 

Ik hoop dat de V U dit stilaan groei
end streven naar eigen Vlaamse so
ciale politiek zal weten op te vangen 
en politiek te vertalen 

F D , Kortrijk 

Red. — Zel fs als voorzit ter van de 
VVZ, kan U met onwetend zijn over 
het baanbrekend werk van de VU m 
de sociale sektor Eén voorbeeld 
het gewaarborgd minimum inkomen 

BLINDE PASSIES 
Op een beperkte 11 juli-herdenking te 
Kortrijk, na een « politikologische » Eg-
mont-analyse van de talentvolle spre
ker Guido Provoost, werd diens op
roep tot verdwijning van de partij, 
mochten haar huidige leiders zich met 
schikken naar de bevelen van de druk-
kingsgroepen, hartstochtelijk toege
juicht 
Zo ver staan wij dus Ook degenen 
die Schiltz en Van der Eist goedkeu
ren hebben spreker met handgeklap 
begroet Er is blijkbaar een punt 
bereikt waar rationele argumenten 
met meer helpen Waar de sfeer van 
het onbewuste immers blootgelegd 
en getraumatiseerd is, komen alleen 
de eeuwenlang verdrongen, primaire 
driften aan bod, « politikologisch » inge
kleed of met Die 11 juli-brandrede 
Ikwam ondergetekende voor, qua inspi
ratie en tonaliteit althans, als de verre 
echo van wijlen Jozue De Decker en 
Robrecht De Smet Met hetzelfde 
destruk^ef effekt voor de deur 
De vraag is en dan ' Gaan wij waar

l i j k dulden dat de blinde passies alles 
kSpot maken en Vlaanderen politiek 
weerloos achterlaten op het ogenblik 
dat het zelfbestuur voor het grijpen 
l i g t ' 

Op deze plaats wordt de wens naar 
voor gebracht tot onmiddellijke her
groepering van alle partijleden die in 
een sociaal-progressieve optiek de 
klaarziende, moedige leiding met met 
de mond alleen of met allerlei voorbe
houd maar met woord en daad op dit 
kruciaal moment ter zijde willen staan 

F A C , Kortrijk 

Brussel, 20 juli 1977 

Waarde lezer(es), 

't Is vakantie ! Brussel is leeg. De 
radio spuit nieuws over Merckx die 
het niet meer doet en Van Impke, dat 
kranig Vlaams leeuwke dat in zijn 
mazelentrui over de Franse 
bergen trekt. 
Bruss_el ligt uitgeknepen als een tu
be tandpasta, het politieke leven is 
opgedroogd, de Wetstraat is zo leeg 
als wat. 
En toch valt "WIJ" in uw bus, enigs
zins in magere vorm, maar toch. 
De redaktie laboreert aan een vakan-
tienummer dat U op 4 augustus zal 
bereiken. 
"WIJ" van deze week komt een dagje 
],ater aan, dat is onze fout niet 
maar deze van Leopold I-zaliger die 
op een schone dag in juli 1831 zo 
nodig de lege troon van dit pas in 
mekaar geknutselde land wou bestij
gen. 
Een lid van de redaktie zegt dat het 
zijn fout is want dat hij op 21 juli 
jarig is-, maar dat hij daar echt 
niet kan aan verhelpen ! 
Het blijft een schande, meent de 
rest van de redakteurs. Iets derge
lijks kan alleen maar goed gemaakt 
worden met een pint echt 
Vlaams bier ! 
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GRONDSPEKULANTEN KOESTEREN 
ZICH IN BRABANTSE HEUVELEN 

Verkaveling? Verfransingl 
« M e t aanhechting van straten, wijken of gemeenten 
kan men het Brusselse probleem en de taalmoeilijk-
heden in Vlaams-Brabant niet oplossen. 
D e Brusselaars worden door deze voorstelling van 
zaken bedrogen. Het echte probleem-Brussel is veel 
omvangri jker en veelz i jdiger: de ontvolking, verkrot
ting en de afbraak van de hoofdstad hebben drin
gend een nationale aanpak nodig. 
Momentee l daalt de bevolking in Brussel met 15.000 
landgenoten per jaar. Ais deze evolutie voortgaat telt 
Brussel binnen de tien jaar nog slechts 650.000 inwo
ners met een Belgische identiteitskaart, en ook 
300.000 vreemdelingen. 

D e problemen die deze toestanden met zich brengen, 
stijgen vér uit boven het gezeur om enkele frankofo-
ne vil lawijken.. . 
Daarom ook moet Vlaanderen bereid zijn om mee te 
werken aan de « redding van Brussel» en moet een 
aktie gevoerd worden om onder meer : 
• de huisvesting in Brussel voorrang te geven op 
projekten voor kantoorgebouwen ! 
• het behoud van handel en ambachten te waarbor
gen ; 
• het stedelijk patroon te herstellen, waarbij af
braak en wildgroei tegengegaan worden. 

Pas dan kan Brussel opnieuw een leefbare stad wor
den, en kan de vloedgolf die Vlaams-Brabant over
spoelt ingedijkt worden. 
D e aanwezigheid van anderstaligen in Vlaamse 
gemeenten rond Brussel is in vergelijking met deze 
urbanistische en sociologische perikelen een rand-
probleem. Het wordt echter door FRANSTALIGE poli
tici om louter politieke redenen opgeschroefd. Enkel 
een weigering van Vlaamse zijde om nog over grens
wijzigingen te praten en een krachtig beleid op het 
gebied van ruimtelijke ordening en kuituur in de facili
tei tengemeenten kunnen een waarborg zijn voor een 
definitieve taalvrede in Vlaams-Brabant.» 

Het Brabantse gewestelijk over-
legcentrum van Vlaamse Vereni
gingen legde in het dossier 
«Alarm over Vlaams-Brabant» 
de vinger op de (frankofone) kan-
kerplek die Vlaamse gemeenten 
rond Brussel aantast. 
De woordvoerders van de grote 
Vlaamse verenigingen waren for
meel : «geen enkel politicus mag 
nog grondgebied van Vlaams-Bra
bant verkwanselen.» 

De veelbesproken franstalige wij
ken bestaan immers niet, zij zijn 
een fiktie... Een voorbeeld ? 

De « Hutten » in Sint-Genesius-Ro-
de — de smalle band tussen 
Brussel en Wallonië die in sommi
ge kringen als frankofoon wordt 
aangeduid — wordt door talrijke 
aktieve Vlamingen bewoond, 
evenals door 2000 vreemde
lingen die er een derde van de 
bevolkingscijfers voor hun reke
ning nemen... 

W I L D G R O E I 

Dat de zwembaden, tennisvelden, 
peperdure restaurants en andere 
rijkemansoorden in de zuidelijke 
randzone van Brussel de autoch
tone Vlaamse bevolking in ver
drukking brachten, heeft minder 
met faciliteiten voor franstaligen 
te maken, dan wel met grondspe-
kulaties en het daarbij horend 
schromelijk gemis aan demokra-
tisch verantwoorde ruimtelijke or
dening van de betrokken gemeen
tebesturen. 

De aantrekkelijke groene heuvels 
van de Zennevallei werden immers 
in de voorbije jaren te grabbel 
gegooid aan rijkelui: verkave

laars, en de aasgieren van rijke-
manswoningen. 
Politici hebben met de faciliteiten 
voor de zes randgemeenten (Lin
kebeek, Kraainem, Wezembeek-
Oppem, Wemmei, Drogenbos en 
Sint-Genesius-Rode) ongetwijfeld 
verkavelingen — en dus verfran-
sing — in de hand gewerkt. Een en 

ander heeft als gevolg dat nu in 
Linkebeek en in Kraainem de fran
kofone rijkelui de plak zwaaien. In 
Wezembeek-Oypem en in Wem
mei hebben de Vlaamse inwo
ners evenmin nog veel in de pap 
te brokkelen. 

De urbanistische kanker grijpt 
nog veel verder om zich heen: 
het uitgestrekte Zoniéngebied, 
het Pajottenland, de Zenneval
lei... 
Tussen de bomen in privé-verka-
velingen zien we reeds lang het 
open bos niet meer. 
Verkavelingen en verfransing 
gaan hier hand-in-hand. Maar, de 
verkwanseling van waardevolle 
natuurgebieden loopt er vooruit 
op verfransende scheuten die de 
wildgroei van de megapolis blij
vend aanwakkeren. 
De Brusselse stedelijke zone reikt 
haast van Mechelen tot Nijvel, en 
van Leuven tot het Pajottenland... 

STEVIGE W A L L E N 

Bouwpromotoren zitten niet ver
veeld met de vraag of Wemmei 
WEL en Tervuren GEEN facilitei
tengemeente is... 

Immers de ruimtelijke wanorde, 
de lintbebouwing en de grondver-
kwanselende wildgroei van 
woonwijken heeft in de Brusselse 
agglomeratie een goede voe
dingsbodem gevonden, maar 
deint nu nog steeds ongeremd uit 
tot voorbij Asse, Vilvoorde, Kor-
tenberg en Eigenbrakel. 

Van de Vlaamse randgemeenten 
zonder faciliteiten heeft veruit al
leen Strombeek-Bever stevige 
wallen kunnen opwerpen tegen 
de verstedelijking. 

De buildings (van frankofonen) 
konden hier amper uit hun Laken
se voegen barsten. Hoewel het 
geen klein bier is om in super-Del-
haizes van Strombeek in het Ne
derlands bediend te worden-
In Vlaams-Brabant rukte de fran-
kofonie tijdens de voorbije jaren 

gestadig op De buildings en de rij-
kemansvilla's zorgden voor het al-
lesverbrijzelend voorhoedege
vecht. 

EEN ROES 

Niet zelden hebben Vlaamse | 
notabelen deze evolutie in de 
hand gewerkt... Met of zonder 
medeweten van Vlaamse politici 
die hun kinderen naar Franse 
scholen stuurden (sturen), wier 
echtgenotes een Franse bedie
ning in kapsalons welgevallig met 
de centen vergoedden, en die 
ook groenten uit het Pajottenland 
van een franstalige verkoopster 
in dank aanvaardden... 
De spraakmakers van het beleid 
in Vlaams-Brabant moeten ge
zocht worden in de kringen van 
grootgrondbezitters en verkave
laars. 
Die blijkbaar — taalbarrières ten 
spijt — ongehinderd satellietste
den uit de grond stampen! 
Het is een duivelse zaak om hun 
spekulatieve stappen op de voet 
te volgen. 
In de gemeente Overijse bijvoor
beeld waar het gemeentebestuur 
momenteel de protesten van de 
zogenaamde Egmontburgemees-
ters steunt — noteren we volgen
de verkavelingen die reeds gerui
me tijd aantrekkelijk zijn voor 
(onder meer frankofone) kapitaal
krachtigen: 
het Walravenbos (projekt van 
Bernheim d'Outremer), een Dreef 
(van 6 ha; waarop de Duve buil
dings droomt), de Eizer (met 
schietstanden zonder bouwver
gunning), het Marnixbos (deel 
van het Zoniënwoud dat het ge
meentebestuur reeds lang be
dacht heeft met een riolering); 
een onverantwoorde caravan
ning in datzelfde bos, de groene 
zone Terspauwtweide (opge
kocht door Hugral), de landbouw-
zone en de ketelheide (de groot
grondbezitter wil verkavelen), de 
Maleizen (30 ha groene zone -

eigendom van de pensioenkas 
van de stad Oostende), het Terla-
nenveld (dat alsmaar grote land-
bouwzones blijft aantasten), ver
gunningen voor industriële be
drijven om zich in groene zones 
te vestigen, onverantwoorde 
hoogbouw in groenzones... 

Verfransing? Verkaveling! Uit
verkoop van Vlaamse land
bouw- en groenzones- En of de 
nieuwe eigenaarsgrondspekulan-
ten een mondjevol Nederlands 
praten...? Vlaamse Egmontburge-
meesters kunnen er vandaag, 
midden hun roes van flamingantis-
me, het pasklaar antwoord op 
geven... 

VJat Overijse betreft: het Overleg-
centrum van Vlaamse Vereni
gingen klaagde in het dossier 
«Alarm over Vlaams Brabant» 
over «PSC-invloeden die het mo-
gelijl< maakten een industriezone 
in te planten midden de bouwzo
ne in Jezus-Eik. Deze vestiging is 
er zelfs gekomen zonder de nodi
ge vergunningen. Bij de meeste 
van dergelijke overtredingen 
vindt men steevast hoogge
plaatste frankofonen-met-een-lan-
ge-arm terug als bemiddelaar." 

In Hoeilaart, Beersel, Sint-Pie-
ters-Leeuw, Dilbeek, Meise, Za-
ventem, SteenokkerzeeL heeft 
de verkavelingswoede in de 
voorbije jaren ongebreideld om 
zich heen gegrepen. 

Zijn de frankofonen in de villawij
ken van Dilbeek aangelokt door 
faciliteiten? Het is duidelijk een 
retorische vraag. En het ant
woord op die vraag weegt als 
een zware hypoteek op wat in 
frankofone kringen omschreven 
wordt als «het proces van de 
onstuitbare verfransing». De ver
kavelaars hebben centen. De 
Vlaamse gemeentebesturen 
hebben de macht. 

(Hugo de Schuyteneer) 
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SLECHT BEGIN 

En bovendien 

... gezocht: gezonde kinderen om 
ongezonde ziekenhuizen te bevol
ken. Zich aanmelden bij minister 
Dhoore. 
... pleit minister van ekonomische 
zaken. Willy Claes voor een inko-
mensmatiging. 
... vinden zijn FDF-kollega's in de 
regering dat zij te weinig verdienen 
met hun ministeriële wedde, en blij
ven zij burgemeester in hun gemeen
te. Zij werken immers ook voor het 
brood van vrouw en kind. 
... heeft de koning goeverneur De 
Strijcker van de Nationale Bank in 
audiëntie ontvangen. 
... kan de schatkist voortaan 10 mil
jard voorschot méér verkrijgen van 
de nationale bank. 
... hebben wij onze bankier verzocht 
ons ook wat meer krediet te geven, 
om ons huishoudbudget op het ein
de van de maand gezonder te hou
den. 
... wou de man daar niet van weten. 
... werd hij trouwens niet in audiëntie 
bij de koning ontvangen. 
... heeft de premier een speciale kabi-
netsman benoemd, die de uitvoering 
van het gemeenschapsakkoord zal 
moeten begeleiden. 
... heeft Leo Tindemans zich reeds 
herhaalde malen gedistantieerd van 
het Egmontpakt 
... krijgt zijn speciale adjunkt-kabi-
netschef dus de opdracht de uitvoe
ring voor te bereiden van een poli
tiek akkoord waar zijn baas huiverig 
tegenover staat 
... werden onze autowegen in de 
voorbije jaren rijkelijk uitgerust met 
vangrails. 
... die nu, blijkens specialisten van 
het wegverkeer, de onveiligheid in 
de hand werken. 
... razen auto's immers niet meer 
ongehinderd de gracht in, maar krij
gen zij een extra-stootje door vang
rails, waardoor zij in een dolle baan 
omheen de autoweg gaan vliegen. 
... gaat men nu de veiligheid van die 
vangrails bestuderen. 
... en kunnen de fabrikanten ervan 
misschien spoedig al die vangrails 
vervangen door andere en betere ? 
... kan dat geen kwaad voor de tewerk
stelling. 
... maar doet het wel geen deugd aan 
onze porteinonnaie. 
... heeft premier Tindemans zijn « na
tionale ministers» aangemaand 
strikt tweetalig op te treden bij de uit
oefening van hun ambt. 
... zullen we er als de kippen bij zijn 
om minister Outers op zijn eerstvol
gende perskonferentie Nederlands 
te horen spreken. 
... heeft men de zeedijken volge
bouwd met hotels. 
... omdat moest «beantwoord wor
den aan een behoefte >. 
... vinden de immobiliënhandelaars 
nu te weinig hotelklanten, en blijven 
veel kamers leeg. 
... heeft men Brussel volgebouwd 
met kantoren. 
... en staan veel kantoorlokalen heel 
het jaar door leeg. 
... verkiest de koningin van Engeland 
een «diskrete elegantie» voor haar 
kledij. 
... is het geenszins ongewoon dat zij 
zich twee- tot driemaal per dag 
omkleedt, «omdat haar agenda zo 
gevuld is». 
... zouden wij niet graag scharnier 
van de koninklijke garderobe zijn. 

En bovendien 

De drie FDF-ministers-staatsse-
kretarlssen (Defosset, Outers 
en Persoons) zijn hun ministerië
le loopbaan slecht begonnen. Ze 
namen nl. geen ontslag als bur
gemeester van hun gemeente, 
hoewel zulks traditie is. Per
soons deed er nog een schepje 
bij, door als staatssekretaris ver
klaringen af te leggen in zijn bur
gemeesterskabinet (welke ver
klaringen — ondanks de goed
zakkige toon — dinamiet bevat
ten vermits hij zei, dat een ge
deeltelijke amnestie wel kon ge
geven worden in ruil voor een 
inschikkeli jke Vlaamse houding 
op andere vlakken...). 
Ook Outers beging een sinds 
tientallen jaren niet meer bega
ne fout : een eentalig Franse 
perskonferentie, zelfs geen ver
taalde nota ! Behalve deze bele
diging voor de Vlamingen zei 
deze franstalige getto-bewoner 
(Outers kent alleen Frans, dan 
nog met rol soleil-allures) dat 
ontwikkelingssamenwerking in 
franstalige landen in handen van 
franstaligen moest zijn ! Dit ver
schafte Outers meteen een argu
ment om een zeer bevoegd 
Vlaams topambtenaar weg te 
promoveren (hij had het o.m. 
gewaagd de Brussels-franstali-

ge augiasstal te Kinsjasa gron
dig uit te mesten). 
Een en ander heeft de eerstemi-
nister genoopt deze kabinetsle
den beleefd op sommige onge
schreven voorschriften te wi j
zen. Niet iedereen reageert zo 
zachtmoedig op dit onbeschoft 
gedrag van ministers, dat min
der beantwoordt aan de etikette 
en de hoffeli jkheid dan het ge
drag van boerekinkels! 

O M N A TE V O L G E N 

Te Jette werd een « Jets Hulpbe
toon » opgericht, dat met eigen 
middelen het sociale werk van 
het O C M W (nieuwe KOO's) zal 
aanvullen voor de nederlandsta-
lige gemeenschap. Het JH zal 
sociale aktles organizeren voor 
kinderen, bejaarden, minder-vali
den, alleenstaanden en voor ie
dereen, die behoefte heeft aan 
morele en materiële steun. Kle
ren, beddegoed, meubels en 
vaatwerk (alles in goede staat) 
zijn welkom bij Jets Hulpbetoon, 
Pieter de Breuckerstraat 3 te Jet
te (1090 Brussel), tel. 
02/425.93.72. 
Te Vi lvoorde zullen Nederland
se taallessen voor gastar
beiders georganizeerd worden. 
Door middel van advertenties in 
de lokale pers in het Frans, Ita
liaans, Spaans, Marokkaans en 

Algeri jns richtte het gemeente
bestuur zich tot de gastar
beiders (en dan vooral tot de jon
geren) om Nederlands te leren 
«daar ze met andere talen niet 
kunnen integreren in de gemeen
schap Vilvoorde, stad gelegen 
in het Vlaamse landsgedeelte ». 
In deze advertenties worden de 
gastarbeiders er ook op gewe
zen, dat niemand in plaatselijke 
openbare diensten kan tewerk
gesteld worden zonder een di
ploma Nederlands. 
Beide initiatieven zijn aanbeve
lenswaardig en na te volgen, 
vooral (maar dan nog slechts 
voorlopig, want de Vlaamse ver
nedering in « la capitale » heeft 
haar langste t i jd gehad) in het 
Brusselse. 

ONWEERSTAANBAAR 
FEDERALISME 

In 1946 werd een overwegend 
franstalige Belgische Vereni
ging voor de Verenigde Naties 
opgericht. 
Verleden jaar namen enkele Vla
mingen het initiatief om een uit
sluitend nederlandstalige Vereni
ging voor de Verenigde Naties 
op te richten onder leiding van 
prof. J. van Bilsen. Heel wal 
bekende mensen werden er da
delijk lid van. 

Naar het voorbeeld van de VVN 
is in het voorjaar (1977) een 
A N U (Association pour les Na
tions Unies) tot stand gekomen, 
onder het voorzitterschap van 
prof. E. Cerexhe. 

Na voorbereidende gesprekken 
tussen de voorzitters van beide 
verenigingen, heeft de Raad van 
de VVN op 27 juni eenparig het 
plan goedgekeurd tot oprichting 
van een ti jdeli jk Verbindingsko-
mitee tussen de VVN en de 
ANU. Het komitee heeft tot doel 
doel wederzijdse informatie en 
eventueel samenwerking, en de 
wenseli jkheid en mogeli jkheid 
te onderzoeken van een federa
tie van Verenigingen voor de VN 
in België. 

Het klinkt ongeloofl i jk en toch is 
het waar: ti jdens een speciale 
algemene vergadering op 30 juni 
jongstleden heeft de Belgische 
Vereniging uit deze gang van 
zaken een logisch besluit getrok
ken : spontaan is ze tot haar 
eigen opheffing overgegaan! 
Zo vanzelfsprekend zijn het 
Vlaamse en het Waalse volk 
zich aan 't organizeren dat de 
unitaire strukturen wel moeten 
verdwijnen en dat de enige over
levingskans voor België zal be
staan in een tweeledig federalis
me. 

Gedaanteverwisseling ? 
Het politiek bedrijf heeft je eens en voor goed bevrijd van 
ieder respekt voor titels, sjerpen, lintjes en funkties. Je staat 
er niet tegenaan te kijken als een van je goeie relaties over
nacht minister wordt Je kijkt lichtelijk geamuzeerd toe, als 
plotseling uit het niets een heus hofhoudinkje rond de kersver
se excellentie opduikt Je volgt het hele gedonder van de kabi
netsvorming en je vleit je vaderlandse onwaardigheid voor 
het eerst van je leven in een meterlange slee met A-plaat 
Maar je blijft Rik zeggen en Vic en Hector En je neemt je hei

lig voor om, zonder aanzien des persoons zoals dat heet, de 
heren te beoordelen met op hun ministeriële waardigheid 
maar op hun ministeriele waarde. 

En zo zitje dan in een knus restaurant van de Brusselse mid
denstad te kijken op de bedoening van een perskonferentie 
over buitenlandse handel Gespecialiseerd publiek van finan-
cieel-ekonomische perslui en hogere ambtenaren. Vóór het 
tafelen een aperitief in tweetalige gespreksgroepjes: Buiten
landse Handel is een nationaal departement en de titularis 
ervan — je blijft Hector zeggen — is een « Belgische >• minis
ter die geacht wordt, zijn funktie uit te oefenen namens alle 
waarde landgenoten ongeacht hun streek van herkomst of 
hun taairegime. 

Een gedaantewisseling die er geen is. Minister Hector de 
Bruyne lijkt als twee druppels water op de Hector de Bruyne 
die je al jaren kent.- hij is trouwens altijd al waardig geweest 
Tussen ijsje en koffie de ministeriele uiteenzetting, de eigenlij
ke bedoeling van het etentje. Rustig en hoffelijk de puntjes op 
de I's van het taalprobleem gezet: in de omgeving van de 
minister praat iedereen zijn moedertaal: zoals de minister zelf 
dat zal doen, eventuele vragen zullen beantwoord worden in 
de taal van de steller En dan volgt, integraal in het Neder
lands, een halfuurtje causerie. Hoffelijk, zakelijk en verbazend 
deskundig voor iemand die zopas de eeuwige oppositie 
geruild heeft voor het bewind. In Amerika geweest (trouwens 
een dagje later terug dan voorzien, wegens de Newyorkse 
elektriciteitspanne), op de zogenaamde konsulaire konferen-
tie die om de drie jaar wordt gehouden. Er vooral gepraat 
over onze uitvoer naar de Stales, waarmee het niet goed zit 
Breed ministerieel panorama over de zwarigheden van onze 
uitvoer: nog altijd te weinig afgewerkte, te weinig verfijnde, te 
weinig originele, te weinig onvervangbare produkten Over
vleugeld op vele terreinen door Japan, Korea of Brazilië. 
Nochtans zou het er kunnen inzitten, maar dan met breedop-
gezette engineering-projekten, «sleutel-op-de-deur «-bedrij
ven en ja — waarom niet "^ — de ouwe vertrouwde agrari
sche dingetjes waarmee we in het buitenland altijd al naam 
en faam hebben gehad; planten, bloemen en gewassen. Ook 
gepraat in de States over de tweede landingsplaats voor 
Sabena, maar daar zal mijn kabinetschef straks wel wat over 
vertellen. 

Brede waaier van vragen. Deskundig en hoffelijk antwoord. 
Recht voor de vuist: wat de minister niet weet, wenst hij ook 
niet te vertellen. Maar hij weet een heleboel weetjes. 
Het politiek bedrijf heeft je eens en voor goed bevrijd. En 
toch zitje er een tikkeltje trots op te kijken. Nou blijkt het toch 
maar: geef de Vlaams-nationalisten een kans en ze bezorgen 
je een stel mannetjes die heus wel hun mannetje staan. 
Binnengaats evengoed als buitengaats. Te Brussel en te 
Washington. Je bent een tikkeltje trots op deze metamorfo-
se-die-er-geen-is. 
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VU-parlementsleden waarschuwen minister: 

«A-24 voltooien, 
is 34 miljard fr. weggooien!» 

' Op het moment dat meer dan tweederde van de Limburgse bevolking zich 
kant tegen de aanleg van de A24, en ook woordvoerders van elke politieke 
partij aan het nut ervan beginnen twijfelen, uitgerekend op dat moment geeft 
de interkommunale E39 een brochure uit die geen kosten-batenstudie 
inhoudt maar die zonder meer een pleidooi pro domo is. 
Inmiddels zijn reeds verschillende kunstwerken (!) voltooid of aanbesteed. 
Dat is verontrustend voor de demokratische gang van zaken en het is boven
dien tekenend voor een instelling als de interkommunale E39 die in ons demo-
kratisch bestel niet past. Met een misleidende naam zet de ze projekten op 
het getouw die haar doelstellingen ver te buiten gaan ». 

Op een perskonferentie in Hasselt 
heeft volksvertegenwoordiger Jaak 
Gabriels, tevens burgenneester van 
Bree, de werking van de interkommu
nale E39 scherp gelaakt. 
Dat gebeurde in aanwezigheid van 
senator Raskin en volksvertegen
woordiger W Desaeyere 
De Limburgse VU-parlementsleden 
hebben minister Mathot van openba

re werken een dossier bezorgd waar
in zij hun standpunt tegen de A24 
motiveren: 
9 De A24 heeft ekonomisch gezien 
een te laag rendement, vergeleken 
met gelijkaardige projekten. 
• De A24 zou een te grote ekologi-
sche schade aanrichten. 
# Het tewerkstellingsprobleem in 
Limburg kan met deze autoweg niet 
opgelost worden. Daarvoor moeten 
industriële initiatieven genomen wor
den. 
Daarom verzoeken de Limburgse 
VU-parlementsleden de minister om 
de werken aan de A24 definitief stop 
te zetten, en het verkeersprobleem 
rond Hasselt opnieuw te bestuderen 
tegen 1980. Het vrijgekomen geld kan 
tijdens de planperiode 1976-1980 el
ders in Limburg aangewend worden. 

NATUURGEBIEDEN 

Professor Willy Desaeyere heeft het 
onzinnige van het A24-projekt met de 
kosten-batenanalyse aangetoond. 
Prof. Desaeyere « Deze studie omvat 
twee luiken: een ekonomisch gedeel
te en een ekologisch.' 
In het ekonomisch gedeelte wordt 
aangetoond dat de A24 een verlies 
van 20 miljard fr. zal meebrengen. Als 
men aan de A24 3,5 miljard fr. be
steedt, dan moeten een aantal andere 
en meer rendabele projekten wegval
len. 
De A24 heeft slechts een rendabili-
teitskoèffiaént 2 (8 t.h. per jaar) tegen 
20 t.h. voor andere projekten waar
voor geen geld meer is als de A24 
wordt voltooid. Welke ekonomist is 
bereid een projekt met 20 th. rendabili
teit te vervangen door een projekt dat 
slechts jaarlijks 8 th. opbrengt 7 
In het ekologisch gedeelte van mijn 
studie wordt aangetoond dat de A24 
zoals hij gepland is, een milieuschade 

van 14 miljard zal veroorzaken. 
Inderdaad, deze autoweg trekt over 
12,5 km door zeer waardevolle natuur
gebieden waarbij een strook van 
600 meter aan beide kanten zal vernie
tigd worden. 
Er worden dus 1.500 ha waardevolle 
natuurgebieden vernietigd. Rekrea-
tiestudies hebben uitgewezen dat 1 
ha natuurgebied op 16 miljoen fr mag 
gewaardeerd worden, zodat het totaal 
ekologisch verlies 14 miljard fr be
draagt 
Samengevat berokkent de A24 dus 
aan de gemeenschap een verlies van 
34 miljard fr.». 
De VU-parlementsleden vragen de mi-
nister'34 miljard fr. te besparen door 
de A24 niet aan te leggen. 

ALTERNATIEVEN 

De verdedigers van het A24 projekt 
beweren ook nog dat de autoweg de 
tewerkstelling bevordert. Ekonomis-
ten weten dat daar mets van waar is . 
een autoweg heeft vooral een leeg-
zuig-effekt waardoor grondstoffen en 
arbeidskrachten vlugger uit Limburg 
wegvloeien, en de Limburgse ekono-
mie hoegenaamd niet gestimuleerd 
wordt. 

Het kan de minister nu niet meer las
tig zijn om de A24-knoop door te hak
ken : de interkommunale E39 schermt 
met reklamebrochures, terwijl de 
tegenstanders van de A24 herhaalde
lijk hebben uitgepakt met wetenschap
pelijke argumenten. 

In verband met alternatieve projekten 
wordt onder meei' voorgesteld: een 
expressweg over de nieuwe Albertka-
naalbrug, ten oosten van Bokrijk naar 
Zonhoven, zodat én de derde Has-
selt-Genk verbinding wordt uitgescha
keld én de Borggrave-vijvers gered 
worden. Chds) 

D E F O S S E T 
G E W A A R S C H U W D 

De FDF-minisler-burgemeester 
Defosset (voor welke kumulatie 
de minister eveneens reeds 
werd op de vingers getikt, even
als zijn partijgenoten Outers en 
Persoons) ontving een brief van 
VU-kamerlid Luk Vansteenkiste, 
waarin deze de minister waar
schuwt tegen de inspekteur-ge-
neraal Simon, die zopas een rap
port overhandigde over de (chao
tische) toestand in de post-
checkdiensten. De h. Van Steen-
kiste wijst er op, dat de h. Simon 
thans alle scliuld wijt aa.i de 
komputers en ordinatoren, die 
hij zelf heeft laten... aankopen, 
in zijn hoedanigheid van kabinets-
attaché bij minister Anseele 
(wiens grote verantwoordelijk
heid met de dag duidelijker 

wordt, cfr. ook de zaak Baudrin). 
De gesuggereerde oplossingen, 
aldus het kamerlid, volgen blijk
baar de lijn van de vroegere 
beslissingen. De toestand is 
hoofdzakelijk het gevolg van 
kontrakten op 15 jaar met twee 
grote leveranciers van elektroni
sche toestellen. Vermits einde 
1977 deze kontrakten vervallen 
hoopt de h. Van Steenkiste dat 
de minister vooraleer nieuwe 
beslisingen te nemen, hij de 
zaak uitvoerig zal onderzoeken. 
De h. Van Steenkiste, die ter 
zake zeer goed op de hoogte is, 
kondigt ten slotte aan, dat hij na 

'het reces de minister zal inter-
pelleren. Hel ware intussen on
gehoord, dat men de kontrakten 
in kwestie klakkeloos zou verlen
gen. Vast staat immers dat door 
het bestaan van twee verschil
lende sistemen (feitelijk drie, als 
men de handbediende verrich
tingen in de postcheck meere
kent) alles in het honderd loopt. 
)n feite is de postcheck failliet! 

OVERTOLLIGE 
K O M M I S S I E S O P G E D O E K T 

Tot wat een aan eigen wetten 
gehoorzamende administratie al 
niet leidt. Bij zijn werk als minis
ter van staatshervorming botste 
de h. Vandekerckhove, thans se
naatsvoorzitter, op tal van kom
missies, die bij nader toezien 
geen enkele reden van bestaan . 
meer hadden zoals bvb. de kom
missie belast met de studie van 
... vliegende bommen. Van al die 
kommissies, raden, overlegorga
nen enz. bestond niet eens een 
lijst! Begin vorige maand is dan 
toch door een KB een einde 
gemaakt aan deze knotsgekke 

toestand: met één pennetrek 
werden niet minder dan 109 kom
missies enz. afgeschaft. Spijtig 
genoeg is de tevredenheid over 
dit besluit niet helemaal « rond >, 
omdat er nog andere instanties 
gehandhaafd worden, zo bvb. 
drie kommissies die zich zouden 
moeten onledig houden met de 
«wenselijkheid tot uitbreiding 
van de kaasindustrie, met de stu
die van de verbetering van de 
Belgische harde kaas, enz. > 
Indien Franz Kafka niet had be
staan, hadden we hem moeten 
uitvinden, zeker wat de «Belgi
sche kaas » betreft, waaraan zo-
velen zich ongestoord tegoed 
doen. 

BOND TEVREDEN 
De Raad van Beheer van de 
Bond van Grote en van Jonge 
Gezinnen, heeft met voldoening 
kennis genomen van de be-
voegdheidsregeling van de mi
nisters en staatssekretarissen 
inzake gezinsaangelegenheden. 
Hij hoopt dat met deze gewijzig
de strukturen het gezinsbeleid 
in de huidige regering een nieu
we impuls kan krijgen en wil ook 
maximaal in deze vernieuwde op
tiek medewerken aan de reaiiza-
tie van een aantal noodzakelijke 
maatregelen ten bate van de 
gezinnen. 

Hij blijft aandringen op de on
middellijke doorvoering van de 
welvaartsvastheid van de kinder
bijslag, de legalisering van de 
bijkomende maand kinderbij
slag, de uitvoeringsmaatregelen 
van de SPT en de stelselmatige 
vermindering van de diensttijd 
tot 6 maanden en de invoering 
van de één legerdienst per ge
zin. 

Verleden week kwann de Ronde van Frankrijk door Brussel, en de RTB 
zond van dat historisch gebeuren een reportage uit Die overigens 
niets om het lijf had, maar daar gaat het niet om. Wat wel raar is, is dat 
de BRT, nochtans altijd een beetje daar als er ergens op een velo.gere-
den wordt, geen verslag bracht van die doortocht door de hoofdstad 
van Europa. Er is ergens een uitleg gegeven van; de RTB heeft ons 
nooit gevraagd om het progt amma over te nemen of zo, maar die uitleg 
zal de meeste Vlaamse kijkers maar matig bevredigen. Wat er ook van 
zij, la traversée de Bruxelles was een kompleet Franse aangelegenheid. 
Wij hebben maar één Vlaams element opgemerkt: de koereur die tien 
minuten vóór de anderen voorbijkwam. Om te werken zijn wij dus nog 
altijd de eersten. 
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Moraliteit en radiicalisme 
Het bezoek aan president Carter van 
de nieuwe Israëlische premier Begin 
was een van de belangrijkste gebeur
tenissen van deze week Op het ogen
blik dat we deze rubnek schnjven is 
het overleg pas begonnen zodat we 
uiteraard nog geen, zelfs maar voorlo
pige konklusies kunnen trekken 

Maar toch is het zo dat bij de voorbe
reiding van dit belangrijk overleg toch 
bepaalde verklaringen werden afge
legd en uitwijkingsmaneuvers werden 
uitgevoerd, die een kommentaar ver
dienen 

Zo valt op te merken, dat de twee 
gesprekspartners vooraleer mekaar 
te ontmoeten, water in hun wijn heb
ben gedaan President Carter die zijn 
beleid in het teken van de moraliteit 
stelt heeft reeds moeten ervaren, dat 
men soms van een princiep moet 
afwijken in een wereld die feitelijk 
aaneenhangt met grote en kleine kom-
promissen Toen hij volgens de jood
se gemeenschap in Amerika te harde 
taal sprak, heeft hij zijn toon met 
betrekking tot het Midden-Oosten 
moeten milderen onder druk van deze 
nog steeds zeer machtige lobby Be

gin van zijn kant heeft moeten stoom 
afblazen na zijn verklaringen «dat 
Israel nooit de in 1956 veroverde 
gebieden zou prijsgeven», waarmee 
dan hoofdzakelijk Transjordanie en 
Jeruzalem bedoeld wordt Indien de 
Amerikaanse bondgenoot van Israel 
daarop zou blijven hameren, komt 

Begin in een zeer lastg parket 
Israel is immers over de hele lijn vra
gende partij De oorlogsekonomie 
heeft het land bijna totaal ondermijnd, 
zodat Begin de Amerikaanse presi
dent met alleen moet trachten te over
tuigen van wat hij «Israels rechten» 
op Transjordanie noemt, maar ook 
om financiële ên militaire hulp moet 
vragen Na de devaluatie van het 
Israëlische pond met 2 % volgde de 
prijzenstijging met 25 % voor basisle
vensmiddelen zoals melk, kaas, brood, 
suiker en eieren Het is alsof Begin 
met beide operaties gewacht had tot 
vlak vóór zijn afreis naar Washing
ton, om er zijn gastheer met slaande 
argumenten tot een nieuwe financiële 
steun te overhalen In Israel zelf zijn 
de prijsstijgingen hard aangekomen 
Een eerste poging tot prijzenverho-
gingen liep faliekant uit, maar nu is er 

blijkbaar geen houden meer aan 
Het zou intussen niemand verwonde
ren dat Carter-Begin hun heil zullen 
zoeken in de hervatting van de Ge-
neefse onderhandelingen, voor zover 
de Arabische mogendheden daartoe 
thans bereid zijn Er heerst In het Ara
bische kamp geen 100 ten 100 vaste 
eensgezindheid Deze latente twee
dracht gaar zelfs zover, dat ze tot 
gewapende uiteenzettingen leidt bin
nen het Palestijnse kamp waar Jassir 
Arafat nog steeds de voornaamste 
(en ook rijkste, wil men sommige kran
ten geloven) leider is Arafat zou maar 
al te graag onderhandelen, doch stuit 
daarbij bij zijn linkervleugel (binnen en 
bulten Al Fatah) op scherp verzet 
Deze radikalisten weigeren nog 
steeds de staat Israel als zodanig te 
erkennen, wat zoveel als neerkomt op 
de wil, de Israëlische kwestie uitslui
tend met geweld tot een oplossing te 
brengen, iets waarvan Arafat koning 
Khaled en president Sadat met willen 
weten Arafat en Sadat zouden noch
tans een suksesje tegenover Israel 
best kunnen gebruiken, want ze staan 
aan groeiende kntiek bloot, zeker de 
Egyptische president die met een 

groeiende rechtse oppositie moet af
rekenen (die zoals de moord op een 
gewezen minister niet voor geweld 
terugdeinst) Kaïro staat voor een 
lege schatkist en moet nu door Saoe-
di-Arabie financieel gesteund worden 
des te meer daar Kaïro virtueel met 
Moskou gebroken heeft, wat o m op 
militair vlak de achteruitgang van de 
slagvaardigheid van het Egyptische le
ger betekent (weigering van levering 
van onderdelen) 

Van de andere kant moet Carter reke
ning houden met die Arabische lan
den, die weer goede maatjes met 
Amerika zijn, voornamelijk Egypte en 
Saoedi-Arabie, en nu ook Soedan Dit 
impliceert dat Carter met te ver mag 
ingaan op Israëlische eisen, die echter 
een nationalist als Begin verplicht is 
als zodanig te stellen De ontwikkeling 
van de Etiopische burgeroorlog, sa
men met de mogelijkheid van een kon-
flikt tussen Somalia en Etiopie, om 
van Soedan maar te zwijgen, be
ïnvloedt eveneens de situatie in het 
Midden-Oosten Moskou staat hier 
nochtans voor een gelijkaardige situa
tie als Washington in het M -O Twee 

beneficienten van Moskou, Etiopie en 
Somalia staan met getrokken messen 
tegenover elkaar, terwijl de bedrei
ging vanuit Somalia en Etiopie tegen
over het pas onafhankelijke Djibouti 
(lees hierover onze aparte bijdrage) 
het M-O-konfl iktgebied zou kunnen 
uitbreiden naar de Rode Zee Het 
hoeft geen nader betoog dat Saoedi-
Arabie en de olie-emiraten de mogelijk
heid van de vestiging van een Sovjet-
steunpunt aan de overzijde van 
« hun » zee met lede ogen zouden aan
zien Door deze ontwikkeling is de toe
stand in het Midden-Oosten en het 
lager gelegen Afnkaanse gebied er 
met duidelijker OD geworden, des te 
meer daar de Sovjets "ook in andere 
gedeelten van Afnka invloed pogen te 
verwerven 

Zo gezien boet het konflikt rond Israel 
aan belangrijkheid in De tijd werkt 
trouwens tegen Israel Wat nu te 
Washington zal doorwegen (de more
le basis van de politiek of de real-poli-
tiek zonder meer) zal o a afhangen 
van het resultaat van het vorige dins
dag begonnen gesprek tussen «twee 
totaal verschillende werelden» 

tussen 
volkeren 

staten Q 
Op 27 juni laatstleden werd een nieuwe 
staat geboren : Dzlboetl. Voordien heette 
het gebied « Terrltoire Francais des Afars 
et Issas» (zogezegd een overzees stuk 
Frankrijk, met inwendig zelfbestuur begif
t igd na het voor Frankrijk nog gunstig ver
lopen referendum van 1967) en nog vroe
ger Frans Somali land («Cöte Frangaise 
des Somalls >). 
Het was een kolonie gelijk een andere, 
hoewel meer van strategisch dan van eko-
nomisch belang (een stuk woesti jn, vlak 
bij de straat van Bab-el-Mandeb, sleutel 
tot de Rode Zee). De laatste jaren stak 
Frankrijk er zelfs heel wat geld in Het 
hield dit gebied vast als een bijdrage tot 
het Oost-West-schaakspel dat rond Afr i 
ka en de Indische Oceaan aan de gang is. 
Om dezelfde reden bli jven er 6.000 Franse 
militairen gelegerd, die de onafhankeli jk
heid van de nieuwe staat moeten waarbor
gen. 

Lont op drie kruitvaten 
Want Dzitxjeti wordt belaagd Door Somali
land om volksnationale, door Ethiopië om 
ekonomische redenen 
De Somaliers bewonen de hele oosthoek 
van Afrika Hun opdeling in een Italiaanse 
en een Engelse kolonie zijn zij vlug te 
boven gekomen korte tijd na hun dekoloni-
zering zijn de twee gebieden dn 1960) tot 
een staat versmolten Maar er wonen ook 
Somali's in Kenya, in Ethiopië dn de provin
cie Ogaden) en in Dzit)oeti (daarom prijken 
ook precies viif sterren in de viae van 
Somaliland) En een jarenlange guerrilla 
wijst er op, dat zij ook met die opdeling 
gedaan willen maken Sedert 1974 spelen 
de Somali's de Russische kaart uit, vooral 
tegen Ethiopië, dat eerder op de Verenigde 
Staten van Amerika georiënteerd was 
Twee maanden geleden echter is daar 
plots verandenng in gekomen de Amerika
nen werden naar huis gestuurd en de Rus
sen welkom geheten Tot nu toe ziin deze 

laatsten er in geslaagd, zowel de Somaliers 
als de Ethiopiers te vriend te houden, maar 
lang kan zulks met blijven duren bij een toe
nemende militaire aktiviteit in Ogaden Kor
te tijd vóór de onafhankelijkheidsverklaring 
van Dziboeti heeft Somaliland nog openlijk 
zijn aanspraken laten gelden op dit gebied 
Daarmee staat het echter niet alleen Ook 
Ethiopië wil het inpalmen De enige spoorlijn 
die zijn hoofdstad Addis Abeba met de zee 
verbindt eindigt in Dziboeti, de enige ernsti
ge haven ver in de buurt Voor in- en uit
voer is dit inderdaad een Ethiopische levens
ader De lijn werd in 1917 door de Fransen 
aangelegd en in 1959 tegen beloften van 
goede nabuurschap, voor 50 t h aan de 
Ethiopische staat overgemaakt De zetel 
van de maatschappij bevindt zich nu te 
Addis Abeba Maar tijdens de maand die 
de onafhankelijkheid voorafging (precies tij
dens het bezoek dat Somalilands minister 
van Landsverdediging, generaal Samantar, 
aan Moskou brachO werd de spoorlijn op 
dne plaatsen opgeblazen 
Ethiopië, dat over een veel groter leger 
beschikt dan Somaliland, heeft al laten 
horen dat het desnoods korte metten zal 
maken met dergelijke akties en Dziboeti 

men er bestaan geen Dziboetianen (1) 
Kan men zelfs de Afars en Issa's «volke
ren» noemen"? 

Issa's zijn Somaliers en Afars Danakils, 
zoals Limburgers Nederlanders zijn en Lui-
kenaren, in etnisch opzicht Fransen Wat 
voor zin heeft dan onafhankelijkheid voor 

Dz iboe t i ' Want daar is de spanning tus
sen Somaliers en Danakils zeer sterk De 
Issa's voelen zich verbonden met de Soma
li's uit het nabije, onafhankelijke Somaliland 
En krijgen van daaruit ook daadwerkelijke 
steun 

De Danakilse Afars bevinden zich in een 
heel andere toestand Het volk der Dana
kils bewoont het oosten van Ethiopië, het 
zuden van Eritrea en ook Dziboeti In Ethio
pië (en officieel behoort Entrea daar nog 
altijd toe) IS het een van de vertrapte volke
ren, van wie de taal officieel met erkend 
wo rd t Het is dan ook betrokken bij de 
opstand, die op dit ogenblik de grootste 
zorg IS van het Ethiopische rode-kolonels-
bewind Eigenlijk is het alleen in Dziboeti 
dat Danakils in betrekkelijke vnjheid kon
den en kunnen leven Begnjpelijkerwijze 
zijn ZIJ pro-Frans en voorstanders van een 

Een streep 
door Dzjiboeti? 

bezetten Vooral omdat de bevolking al
daar, althans een deel ervan, « Ethiopisch » 
zou zijn 
Om de zaak nog moeilijker te maken 
bevindt zich de hele Rode-Zee-kuststrook 
van Ethiopië, Entrea genaamd, sedert 1969 
in opstand Deze voormalige Italiaanse kolo
me werd na de laatste wereldoorlog door 
de Verenigde Naties aan Ethiopië overge
maakt op voorwaarde dat het verregaand 
inwendiij zelfbestuur zou bekomen 
Keizer Haile Sélasie heeft zich van die 
voorwaarde mets aangetrokken Maar ook 
de huidige zgn marxistische legerleiding 
trekt er zich mets van aan 
Aangezien Dziboeti door deze dne kruitva
ten omringd is en door twee ervan recht
streeks bedreigd wordt, ziet het er met 
naar uit dat deze republiek een lang leven 
beschoren is 

Somaliers en Danakils 
Wat voor grond zit er in de Somalische en 
de Ethiopische aanspraken' ' De waarheid 
IS dat Dziboeti, ongeveer dne vierden van 
België en bestaande uit de gelijknamige 
haven, enkele kleine plaatsen en verder 
vooral uit vulkanisch gesteente, waarop 
nomaden rondzwerven, bevolkt wordt door 
Afars, Issa's en een minderheid van nog vrij 
onlangs in de haven ingeweken Arabieren 
Er zijn waarschijnlijk ongeveer 50000 Afars 
en zowat 60000 Issa's nomaden zijn moei
lijk te tellen Vast staat dat er iets meer 
Issa's zijn dan Afars De Afars werden door 
de Fransen steeds de hand boven het 
hoofd gehouden, om de Issa's beter de 
baas te kunnen blijven 
Het IS daar dus zoals met de meeste kolo-

onafhankelijkheid met Franse militaire waar
borg 
Het argument dat de Afars «Ethiopiers» 
zouden zijn is in elk gevSl waardeloos Of 
gaat de Amhaarse heersende minderheid 
uit van het feit dat zij een aantal Danakils in 
haar macht heeft het recht afleiden, ook 
over die Danakils te heersen die daar tot 
nu toe aan ontsnapten' ' Het is in elk geval 
veelbetekenend da t anders als bij de 
Issa's, de Afars geen steun zoeken bij Ethio
pië 

Federalisme biedt meer 
vrijheid dan 
onafhankelijkheid 
Men stelle zich met voor dat Afars en Issa's 
volledig door elkaar wonen Zoals de mees
te volkeren der aarde leven zij gescheiden 
De Afars bezetten het grootste gedeelte 
van het gebied ten noord-oosten van een 
lijn, vertrekkend van het verste punt der 
CSolf van Tadzjoera naar het Atjbé-zout-
meer 
De Issa's bewonen het overige, vooral aan 
Somaliland grenzende stuk Belangrijk hier
bij IS de omstandigheid dat de hoofdstad 
Dziboeti in hun gebied ligt Dziboeti nu is 
een kunstmatige, door de Fransen op het 
einde van vorige eeuw gestichte stad, 
geënt op de haven 
Deze stad telt meer dan de helft van de 
totale bevolking van het gebied Dziboeti 
Maar de overdonderende meerderheid hier
van IS Somall dn 1967 40000 tegen 3 5 0 0 , 
er waren toen ook nog 7500 Europeanen, 
3 000 Arabieren en verder nog Indiërs e a ) 

Samengevat ziet de toestand er dus zo uit 
er wonen twee zeer verschillende volkeren, 
bijna even sterk in aantal De grootste 
groep (Somalisch) bewoont het kleinste 
gebied, waarbinnen tevens de hoofdstad 
ligt De kleinere groep (Danakils) bewoont 
het grootste gebied en is slechts als een 
diaspora aanwezig in de hoofdstad, waar 
ze nochtans lange tijd de dienst heeft uitge
maakt (onder de Fransen) en dit in afne
mende mate nog doet 
Zwervende stammen hebben uiteraard 
geen vaste vestigingsplaats Maar meestal 
zwerven zij toch slechts binnen een bepjaal-
de streek In zulk bovendien dunbevolkt 
gebied (9 inwoners per km2) moet het 
mogelijk zijn een grens te trekken tussen 
Afars en Issa's 

Het ware met zo moeilijk, het woongebied 
der Issa's toe te voegen aan Somaliland 
Maar Ethiopië zou zulke aanhechting waar
schijnlijk met een veldtocht beantwoorden 
en ( j od weet zou daar geen ernstig wereld-
konflikt uit ontstaan 
Anderzijds lijkt het ook met wenselijk, want 
met menselijk, de Afars toe te werpen aan 
de bloedige baaierd, die Ethiopië nu is en 
waar de andere Danakils geen schijn van 
vrijheid bezitten 
De onafhankelijkheid lijkt dus voor een 
voorlopig nog onbepaalbare tijd de tjeste 
tussenoplossing te zijn Deze tussenoplos
sing zou echter aanzienlijk verbeterd kun
nen worden door binnen de onafhankelijk
heid een federalisme met twee in te voeren 
Zelfbestuur voor Afars en Issa's, elk in hun 
woongebied (met misschien een speciaal 
statuut voor de hoofdstad) zou de aloude 
spanningen tussen deze twee volksgroe
pen aanzienlijk kunnen verzwakken en 
zodoende de vredesklanken in die hoek 
van de wereld doen toenemen 
Het ware een realistischer oplossing dan 
het huidige unitaire parlement met 33 
Issa's, 30 Afars en 2 Arabieren 
En voor eenmaal zou de dekolonizenng van 
een gebied dan gepaard gaan met een 
ware bevrijding van de volkeren die de 
vroegere kolonie bewonen 

Karel Jansegers 

(1) Cfr «Sire, il n'y a pas de Belges 
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ANTWERPEN 

VUJO-Borsbeek wijst CVP op beloften 
t >• 

Tijdens de kiesstrijd voor de ge
meenteraadsverkiezingen van 10 ok
tober deelde de CVP in Borsbeek 
een « programma-brochure > uit aan 
ledere inwoner Het oranje kaftje 
bevatte heel wat mooie beloften die, 
zo blijkt nu, waarschijnlijk voor altijd 
beloften zullen blijven 
Er werden namelijk op zeven verschil
lende plaatsen in onze gemeente 
speelterreinen voor de jeugd beloofd, 
die op 1 juli in gebruik zouden geno
men worden Op een interpellatie van 
de h Neyens (VB), gesteund door de 
V U tijdens de gemeenteraad van 20 
juni antwooidde de h Vereycken dat 
hij niet kon ingaan op deze vraag 
omdat het schepenkollege met tijdig 
een begeleidende nota over deze 
zaak had ontvangen Op een tweede 

vraag omtrent de stand van zaken 
(ditmaal wel met begeleidende nota) 
tijdens de gemeenteraad van 29 juni 
antwoordde onze burgemeester dat 
de CVP wel zou willen maar dat ze 
ook met alles kunnen uitvoeren wat 
ze van plan zijn 
De eerder steriele oplossing die de 
CVP aan dit probleem gaf het oprich
ten van enkele tijdelijke speelstraten 
deden ons besluiten tot de aktie over 
te gaan, te meer daar er in voornoem
de brochure te lezen staat dat de plan
nen al klaar liggen op de technische 
dienst van het gemeentehuis Nu, 9 
maanden later weet echter niemand 
van iets 
De VUJO achtte het noodzakelijk de 
bevolking van deze toestand op de 
hoogte te brengen Wij zorgden er 

dan ook voor dat op deze zeven ter
reinen een bord werd geplaatst met 
de tekst «Dit had 1 van de 7 speel
pleinen moeten zijn, beloofd door de 
CVP voor juli '77" 
Omdat we vreesden dat het CVP-be-
stuur deze borden maar al te snel zou 
laten weghalen werd een grote foto 
van zon bord met verklarende tekst 
voorgehangen in ons VU-sekreta-
riaat Op die manier blijft ten minste 
een bord heel de zomervakantie 
staan zodat alle inwoners van Bors
beek weten dat de VUJO er met mee 
akkoord gaat dat men degenen die 
nog geen stemrecht hebben misbruikt 
in een verkiezingskampagne maar ze 
vergeet als het er op aan komt Of 
zijn kleine mensen toch niet zo 
belangrijk'? 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL >> uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19 Gent 

Tel 091/224562 

Gezinsbeleid in Vlaanderen 
Het tweede nummer van het tijd
schrift «Gezinsbeleid» is zopas ver
schenen De inhoud van dit nummer 
behelst een aantal artikelen over gezin 
en gezinsbeleid, zowel op regionaal 
als op nationaal en Europees vlak 
Volgende artikels komen er in voor 

— Naar maatschappelijk welzijn 
door gezinswelzijn 

— Wat kost de geboorte van een 
kind 7 

— Erfrecht van de langstlevende 
— Gezinspolitiek is geen «Dienst

maagd » van de bevolkingspolitiek 
— Ontwerp van aanbeveling van de 

Kommissie van de Europese Ge
meenschappen betreffende de uit

breiding van de sociale bescher
ming 

— Omtrent woonerven 
— Provinciale vergoeding voor moe

ders 
Dit tijdschrift verschijnt viermaal per 
jaar en de abonnementsprijs be
draagt 200 fr voor met-leden van de 
Bond van Grote en van Jonge Gezin
nen en 150 fr voor leden van de Bond 
van Grote en van Jcnge Gezinnen 
Prijs per los nummer 50 fr De over
schrijving kan gebeuren op postreke
ning nr 000-0105595-59 van de Bond 
van Grote en van Jonge Gezinnen, 
Troonstraat, 125 te 1050 Brussel met 
vermelding •• Tijdschrift Gezinsbe
leid» 

Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn 

Berchem 

Bi] het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Berchem-Antwerpen zijn, met een wer
vingsreserve van 1 jaar, betrekkingen vacant van 
verple(e)g{st)er, verpleegassistent(e), kinderverzorg
ster, be]aardenhelp(st)er voor binnendienst, gezms-
of be]aardenhelp(st)er voor buitendienst in tijdelijk 
dienstverband en rustoordhelp(st)er 
Algemene voorwaarden 
Leeftijd minimum 18 jaar, maximum 45 jaar op 
datum van indiensttreding 
De sollicitaties, vergezeld van een uittreksel uit het 
register der geboorteakten, een bewijs van Belgische 
nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, een door het gemeentebestuur voor eenslui
dend verklaard afschrift van diploma, brevet of 
getuigschrift, een militiegetuigschnft (voor de man
nelijke kandidaten), en een bewijs van voorkeurrech
ten zo men deze inroept, moeten toekomen uiterlijk 
op 14 september 1977 te 11 uur op het secretariaat 
van het OCMW, Uitbreidmgstraat 322, Berchem-Ant
werpen 
Vereiste diploma's, brevetten of getuigschriften 
Verple(e)g(st)er brevet ziekenverple(e)g(st)er, diplo
ma gegradueerde verpieleJglstJer 
Verpleegassistent(e) brevet van verpleegassistent(e). 
Kmderverzorgster brevet van kmderverzorgster 
Bejaardenhelpster, Gezinshelpster attest van ge-
zms- en bejaardenhelpster afgeleverd door het Mi
nisterie van Volksgezondheid en Gezin 
Rustoordhelpster diploma of getuigschrift uit de 
verpleegkundige sector (nursing-hostess of verpleeg-
aspirante of gelijkgesteld) ofwel m het bezit zijn van 
het getuigschrift van ambulancierster of van het bre
vet van E H B O -helpster, beiden afgeleverd door een 
erkend organisme 
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen 
worden Telefoon 031-30 9870 - toestel 217 

H O V E B O R G E R H O U T 

G E L U K W E N S E N 
W I J wensen one bestuurslid mevrouw 
Rita Peeters-Jacobs en familie van 
harte geluk bij de geboorte van hun 
derde kindje dat de naam Bjorn 
draagt 

B A B Y - S I T 

Zich wenden tot Katelijne Noels, 
Twee Gezusterslaan 39, 2100 Deur-
ne Telefoon 243581 

EKEREN 

L E D E N EN A B O N N E N T E N 
Nieuwe leden en abonnenten zijn 
steeds welkom Gelieve het VU-sekre-
tariaat te verwittigen Geestenspoor 
72 Ekeren Tel 41 04 41 
W E N S E N „ 
Hartelijke gelukwensen voor Juliette 
Fi-ans en Hugo Abrath bij de geboorte 
van hun derde kindje, Wim i 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool Begij-
nenvest 99, Antw 
Tel 336058 en 450531 
Elke maandag om '19 u. ver
keersreglementen. 
10 o/o KORTING VOOR VU-LE
DEN 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. C031]35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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BRABANT 
Nieuwe Vlaamse vereniging te Brussel 

KAREL 
BUIS 

BONDS 
Het Vlaams verenigingsleven te Brus
sel IS sinds enkele maanden een nieu-
v/e vereniging niker, nl het Karel Buls
fonds (naar de Vlaamse burgemees
ter van Brussel, Karel Buis, die van 
1881 tot 1899 eerste burger van Brus
sel was Het KBF geeft een dnemaan-
delijks tijdschnft uit • Het Kontaktblad 
van de vzw Karel Bulsfonds» waar
van zopas het tweede nummer van 
de eerste jaargang verscheen 
Het KBF streeft de handhaving en de 
promotie van het Nederlands en de 
Nederlandse kuituur na in de gebie
den waar beide met andere talen en 
kuituren aekonfronteerd worden nl te 
Brussel, langs de taalgrens in België 
en Wallonië Het wil een pluralistische 
en a-partijpolitieke vereniging zijn, die 
zich vooral kultureel beweegt op bij 
voorkeur onontgonnen terrein (bv 
stadskemvernieuwing, ruimtelijke or
dening, uitwisseling met andere kuitu
ren, enzj Van inspiratie is het KBF 
demokratisch en Vlaams-nationaal 
Men kan lid worden mits betaling van 
100 fr (of van 500 fr als bescher

mend lid) op rekening Kredietbank nr 
436-0098741-54 KBF Zangvogels-
laan 16 te 1150 Brussel, tel (02) 
6725413 
In nr 2 van het KBF-blad staat om 
een oproep tot daadwerkelijke steun 
aan de « Gazette van Detroit», de eni
ge overgebleven Nederlandstalige 
krant in Amenka en die thans in finan
ciële moeilijkheden verkeert (niet 
door een abonnement te nemen want 
de verzendingskosten zijn hoger dan 
het abonnementsgeld D Men kan 
rechtstreeks via de eigen bank stor
ten op City Bank Detroit tnv Belgian 
Publishing Co, Ine Mr Leon Buyse, 
Editor «Gazette van Detroit» 15527, 
E Warren, Detroit, Michigan 48224, 
USA 
We lazen verder met belangstelling 
« De talen in de EG » door J Joos )en 
over de eerste Vlaamse rede van Leo
pold II n a V de opening in 1877 van de 
toen gloednieuwe KVS, die dus dit 
jaar haar eeuwfeest vierO We wen
sen inmiddels het KBF alle sukses 
toei 

Hagelandse kastelen 
Het Hageland bezit, naast natuur
schoon, nog een njk verleden, dat 
zijn sporen heeft nagelaten in menige 
dorpskerk, oude hoeve en kasteel 
Over de Hagelandse kastelen is tot 
op heden zeer weinig gepubliceerd 
Evrard op de Beeck, Aarschottenaar, 
heemkundige, heeft nu een studie aan 
deze getuigen van onze geschiedenis 
gewijd in de brochure met boven
staande titel, nr 217 in de Vlaamse 
Toenstische Biblioteek 
De auteur belicht eerst de streek zelf 
Vervolgens verhaalt hij in het alge
meen ontstaan en vernielingen (ge
volgd door wederopbouw in een nieu
we stijl) van deze kastelen Dan 
komen een tiental van de nog be
staande gebouwen met nadere archi-
tektonische en patrimoniele details 
aan de beurt We gaan ze hier met 
alle opsommen, doch willen toch even 
Ter Heiden en Horst vermelden, om
dat die ongetwijfeld wel de meest 
bekende zijn en schier onverbouwd 
tot ons zijn gekomen 
Schaf de brochure aan en u ver

neemt heel wat geschiedenis en we
tenswaardigheden over waterburch
ten, huizeri van plaisantie, meesterto
rens, buitenverblijven, residenties ed 
in de streek tussen Aarschot, Diest 
Tienen en Leuven 
Losse nummers van de Vlaamse Toe
nstische Biblioteek zijn, zolang de 
voorraad strekt, te koop in al de VTB-
boekhandels tegen 30 fr per exem
plaar (32 fr als over de post moet wor
den toegezonden) Men kan daar ook 
inschrijven op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende nummers 
tegen slechts 300 fr, verzendingskos
ten inbegrepen Zulk abonnement kan 
op ieder ogenblik ingaan 

BERCHEM ANTWERPEN 

OVERLIJDEN 
Alhier overleed mevrouw Mana We-
sely moeder van provincie- en ge
meenteraadslid Jef Brentjens We be
tuigen hem en zijn familie onze zeer 
oprechte deelneming 

HET HART VAN 
ONZE TORENS 

Klokken en 
klokkengieten 

Onder de titel «Het hart van onze 
toren», organizeert de Kredietbank 
tot en met 18 september 1977 in haar 
tentoonstellingszaal «De Tinne Pot-
op de Grote Markt te Brussel, een ten
toonstelling gewijd aan klokken en 
klokkengieten De Leuvense klokken-
gietenj J Sergeys, de enige nog in Bel
gië, verleent hieraan haar medewer
king 
De bezoekers worden ingewijd in « de 
magie van het klokkengieten» zij 
maken kennis met de klokonderdelen 
en het ophangmekanisme Ook zijn er 
een hele reeks klokken te bewonde
ren gegoten van 1467 tot op onze 
dagen, met een gewicht van een tien
tal kilogram tot nagenoeg 250 kg Ten 
slotte wordt uitgelegd wat de figuratie
ve t)Oorden op de klokmantels voor
stellen, evenals de aangebrachte 
hoofdmotieven en taferelen 
Kortom, het wordt een boeiend en 
leerzaam bezoek De catalogus geeft 
bovendien een interessant overzicht 
van de geschiedenis van de klok, 
geschreven door de meesterklokke-
gieter J Sergeys 
De tentoonstelling is toegankelijk 
voor het publiek op werkdagen van 
10 tot 17 uur, op zaterdag van 15 tot 
18 uur en op zondag van 10 tot 13 
uur 
Op 14 en 15 augustus zal de tentoon
stelling echter gesloten blijven 

VU-Sint-Joost-
ten-Node opgericht 
Met groot genoegen meldt men ons 
dat op 5 juli de afdeling Sint-Joost-
ten-Node officieel werd opgencht 
In aanwezigheid van de voorzitter en 
sekretaris van het Agglomeratiebe-
stuur de heren Van Dyck en Vande-
zande, werd het bestuur als volgt 
samengesteld 
Voorzitter R De Heyn, Sekretaris 
A Missotten Penningmeester P 
Van Mieghem, Organisatie W De 
Winter, Propaganda M Sebille, VU-
JO M Sebille, Bestuurslid Patnk De 
Vliegher, gemeenteraadslid, Ver
tegenwoordigers arrondissements-
raad Sebille en De Heyn 
Het peterschap van de afdeling zal 
worden waargenomen door het afde
lingsbestuur van de fusiegemeente 
Lebbeke, voorzitter Leo Callaert 

Vakantie nuttig beleven 
Werken in en met 
groepen 
De Stichting-Lodewijk de Raet organi
seert van 1 tot 6 augustus a s te Kes-
sel-Lo een kursus in het werken met 
groepen De bedoeling van deze kur
sus is het bevorderen van deskundig
heid en vergroten van inzicht en vaar
digheid in het werken in en met groe
pen (o a integratie van doelen en ver
wachtingen, besluitvorming, kommuni-
katie, aspekten van leiderschap, kon-
fliktaanpak) 

Wat je kan zeggen met 
dia's en band 
Van 1 tot 6 augustus ek organiseert 
de Jeugddienst voor Maatschappelij
ke Participatie en Expressie vzw 
(oav Stichting-Lodewijk de RaeO te 
Kortrijk een kurgus « Wat je kan zeg
gen met dia's en band» Hoe kan je 
dia's maken die wat meer zeggen 
over steden landschappen en men
sen ' Hoe werken beelden op ons in f 
Hoe kan je passende klankbanden 
maken die de beelden versterken "> 
Een samen zoeken naar oplossingen 
Er worden o m opnamen gemaakt die 
in montages worden verwerkt Techni
sche voorkennis is met vereist 

Kreatief spel en 
improvisatie 

Van 1 tot 6 augustus ek organiseert 
de Jeugddienst voor Maatschappelij
ke Participatie en Expressie vzw 
(oav Stichting-Lodewijk de Raet) te 
Kortrijk een kursus « Kreatief spel en 
improvisatie » 
In deze kursus wordt vertrokken van 
de eigen lichamelijke mogelijkheden 
(adem, klank beweging) om te komen 
tot het ontwikkelen van fantasie Via 
improvisatietraimngen wordt gepro
beerd tot spel te komen Er zal ook 
aandacht besteed worden aan spel 
als vormingselement 
De kursus staat open voor alle belang
stellenden, vooral voor mensen uit 
jeugd- en opvoedingswerk die kreatie-
ve vorming dmv spel willen stimule
ren in een groep 

Film en leven 

De Stichting-Lodewijk de Raet organi
seert van / tot 6 augustus ek te Kes-
sel-Lo een kursus « film en leven -
Een aantal boeiende films o a Anne 
en de wolven Juste avant la nuit 

Alles IS te koop, Rode psalm e a wor
den in groep bekeken en besproken 
Via deze films krijgt men kontakt met 
de ideeën van de regisseurs en kun
nen deze aan eigen opvattingen wor
den getoetst 

Boetseren en bewegen 

Van 1 tot 6 augustus ek organiseert 
de Jeugddienst voor Maatschappelij
ke Participatie en Expressie vzw 
(oav Stichting-Lodewijk de Raet) te 
Kortrijk een kursus «Boetseren en 
bewegen » 
Een week om bewegingsexpressie te 
kombineren met beeldend werken 
om na te gaan hoe lichamelijke uit
drukkingsvaardigheid helpt om aan 
matenes als klei en ijzerdraad expres
siekracht te geven en omgekeerd 
Om deel te nemen hoeft men noch 
met lichamelijke expressie, noch met 
beeldende expressie vertrouwd te 
zijn Een open interesse en de eigen 
aktieve inzet volstaan 

Voor meer inlichtingen en inschrijvin
gen Jeugddienst voor Maatschap
pelijke Participatie en Expressie 
vzw, Maria Theresiastraat 31, 1040 
Brussel Telefoon 02-2195196 

Voor wie zoekt... 
Gevraagd : 
Vlaamse autorijschool te 
Brussel werft aan 
• 2 voltijdse ritmeesters, 
• 2 deeltijdse ritmeesters, 

• 1 teorieleraar 
Zich wenden tot gemeente
raadslid Herman THURIAUX, 
na 10 uur 's voormiddags, op 
tel. 426.85.94. 

— MOOI appartement te huur op 
de grens St-Katelijne-Waver en 
Mechelen, 2 slaapkamers, alle 
modern komf ort, C V , onmiddel
lijk beschikbaar Belangstellen
den kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 St-Katehjne-Waver, tel 
015-21 79 00 of bij diens afwezig-
heid 015-203126 

— Jonge dame van 16 jaar 
zoekt een vakantiewerk voor on
geveer 3 weken in de omgeving 
van Mechelen Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So
mers, Liersesteenweg 11 te 
2580 St-Katelijne-Waver, tel 
015-21 79 00 of rechtstreeks bij 
de betrokkene 015- 75 61 75 

— WIJ zoeken een vertaler Ne
derlands-Frans, met-universitair 
Kandidatuur schnftelijk nchten 
aan Mon Van Dijck, Beizegem-
straat 47, bus 7,1120 Brussel 

N.85) 

— Juffrouw, 22 jaar, tweetalig 
en zeer goed Duits, diploma A6-
A2 boekhouden-handel zoekt 
passende betrekking in het Ant
werpse 
Zich wenden tot volksvertegen
woordiger Andre De Beul, Fr 
Nagelsplein 18, 2610 Wilrijk, tel 
031-271544 (87) 

VERZOEK 
Gooi de prentbnefkaarten, die je 
\ an JOUW vnenden met vakantie 
ontvangt met weg' Stuur ze 
dan liever naar de redaktie van 
ons blad (portkosten worden 
vergoed), t a v Gust Geens, Bar-
nkadenplein 12, te 1000 Bnjssel 
Vnendelijk bedankt' 

- Jongeling (20 jJ Hulpboek
houder (A2-A6) zoekt passend 
werk in de streek van Aalst 
— Juffrouw, Laborante A2 -I-
diploma biochemie zoekt werk 
in de streek van Aalst 
Licentiaat in handels- en financië
le wetenschappen zoekt plaats 
in onderwijs in de omgeving van 
Aalst Inlichtingen bij kamerlid 
Jan C^audron, tel 053/70 40 64 

(N84) 

SPANJE 
Appartement van partikulier nog 
vnj in augustus - Costa Dorada 
op 50 m van mooi zandstrand -
Slapen voor 6 personen Tel 
053/21 2911 (N84) 

— Dame van de buiten zoekt 
een plaatsje om het huishouden 
te doen bij een alleenstaande 
heer, tussen 45 tot 55 jaar, voor 
2 of 3 dagen per week, ook tij
dens de vakantie Tel 054/ 
338236, liefst bellen 's middags 
om 12 u ofwel om 16 u Liefst in 
de buurt van Brussel (N87) 

— 20-jange jongedame uit een 
groot gezin met A2 diploma 
menswetenschappen, 1 jaar er-
vanng in bureelwerk, zoekt een 
passende betrekking als kan
toorbediende 

— 22-jarige ongehuwde jonge
man met diploma HSO afdeling 
economische, legerdienst vol
bracht zoekt een gepaste be
trekking 
Voor verdere inlichtingen dr 
Jef Valkeniers, Volksvertegen
woordiger Ninoofsesteenweg 
11, 1750 Schepdaal Tel 02-
5691604 (N90) 

Druivenstreek- Voerstreek 

Schoolverlaters aandacht! 
Vele jongeren hebben zopas hun studies beëindigd dit is voor velen 
een opluchting, maar de problemen zijn daarmee met opgelost 
Integendeel, de administratieve beginnen nog maar Naast het feit dat 
ZIJ zich onmiddellijk als werkzoekende moeten laten inschnjven inge
val ZIJ nog geen werk hebben, moeten r j zich ook in regel stellen met 
de ziekteverzekenng 
Om alle moeilijkheden te vermijden wendt U onmiddellijk tot het 
Algemeen Vlaams Ziekenfonds (Vlaamse Ziekenkas) wij brengen 
voor U alles probleemloos in orde 
Een goeie raad wacht met tot wanneer U de eerste bijdragebon van 
de werkgever of van de werklozendienst hebt ontvangen om U in 
regel te stellen , doe het nu. Vooral jongeren die met werken gaan of 
werklozensteun genieten — dus gewoon thuis blijven — raden we 
ten stelligste aan zo snel mogelijk met ons kontakt te nemen Dit zal 
hun veel moeilijkheden én geld besparen 
U kunt steeds terecht Langeweg 34 te Maleizen, tel 653.91 52 Of 
een telefoontje volstaat en we komen U thuis opzoeken om alles vlug 
in orde te brengen 

ZITDAGEN 
Overijse-Centrum. — Heuvelstr 40 (2e verdJ donderdag 18 en 
25 augustus van 9 tot 11 u 30, 

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

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

Maieizen. — Langeweg 34 zaterdag 13 en 27 augustus van 10 
tot 12 u 

Duisburg. — (21e Eizer) 

Vossem. — Cafe Congo donderdag 18 augustus van 20 tot 21 u 

Geze l l i g en lekke r e ten ?. 

®e tEabeetne 
RESTAURANT 

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

Kaasmarkt 157, 1810 WEMMEL - 02/478.83 18. 
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LIMBURG 
Geslaagde 
voorlichtings
vergadering 
te Bilzen 
Op vrijdag 8 juli jl werd op initiatief 
van de VÜ-afdelingen van het kanton 
Bilzen een voorlichtingsvergadering 
georganizeerd over het Egmontpakt 
in zaal De Ster Veemarkt te Bilzen 
De eerste spreker van de avond was 
senator E Raskin die de regerings
deelname van de Volksunie in histo-
nsch verband situeerde Vervolgens 
leidde hij de hoofdspreker in nl sena 
tor J R Vandekerckhove minister van 
Wetenschapsbeleid 

In een aandachtig beluisterde uiteen 
zetting schetste de nieuwe minister 
de grote trekken van het Egmontpakt 
Tevens ging hij uitvoerig op de rede
nen die de Volksunie er hebben toe 
aangezet dit pakt te onderschrijven 
Na deze uiteenzetting volgde een vrij 
lange diskussie Een vijftiental aanwe
zigen namen hieraan deel Vrij spoe 
dig bleek duidelijk dat veruit de grote 
meerderheid van de aanwezigen de 
houding var de Volksunie goedkeur 
de 

Vermelden wij tenslotte nog dat meer 
dan 80 personen aan deze voorlich 
tingsvergadering deelnamen o m ge
meenteraadsleden dr J Dops G 
Jans W Ramaekers en mevr Stas 
sen evenals de O C M W leden J Ru 
bens en L Festjens 

reizen 
Verken de wereld ONTDEK Z 
AZlE met VL KLUB v grote 
kul t 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 
massatoensme Schr bur bl 
R K S / 0 0 1 

^Iksunie 
sociaal en federaal 

Guldensporen-
viering 
te Riemst 
De traditionele 11 juli viering van 
Volksunie Riemst had dit jaar plaats 
op vrijdag 8 juli jl Zoals bij vonge gele 
genheden gebeurde dit wederom in 
het gastvnje Hove Malpertuus te Her 
deren 
Hoewel er slechts een beperkte pro
paganda was gemaakt geworden wa 
ren toch heel wat aanwezigen opge 
daagd die tot laat in de nacht tussen 
pot en pint de politieke aktualiteit vnl 
dan het Egmontpakt bespraken 
Dit jaar had men als sprekers beroep 
gedaan op twee jonge en nieuwe par
lementsleden nl de kamerleden J 
Gabnels van Bree en W Desaeyere 
van Zutendaal In de loop van de 
avond werden zij vervoegd door sena
tor J R Vandekerckhove minister van 
Wetenschapsbeleid senator E Ras 
kin en provincieraadslid J Sauwens 

Maasmechelen 
besprak het 
Egmontakkoord 
Op vijdag 1 juli jl werd door de Volks 
unieafdeling van de gemeente Maas 
mechelen een algemene ledenverga
dering georganizeerd m b t het Eg 
montpakt 
Na een korte inleiding door provincie
raadslid Jozef Albrechts werd het 
woord verleend aan senator E Ras
kin Deze schetste achtereenvolgens 
de wordingsgeschiedenis van het ge
meenschapsakkoord de eigenlijke on
derhandelingen de inhoud van het 
pakt de weerslag bij de publieke opi
nie m het algemeen en bij de VU-kie-
zers in het bijzonder 
Deze uiteenzetting werd gevolgd 
door een lange en uitvoerige bespre 
king waarna alle aanwezigen tot het 
besluit kwamen dat zij als een man 
achter de partij moeten gaan staan 
teneinde te bereiken dat het gemeen 
schapspakt werkelijkheid zal wor
den 

M U N S T E R B I L Z E N 

A F D E L I N G S B A L 
Het eerste bal van de heropgerichte 
V U afdeling Munsterbilzen heeft 
plaats vandaag 22 juli vanaf 20 u 30 
in zaal Jaws te Munsterbilzen 

Sint-Jakob, patroon van 
reizigers en bedevaarders 
In d e m i d d e l e e u w e n w e r d we in ig ge re i sd tenzi j d o o r pel-
grinns koop lu i en d ip loma ten He t re izen w a s zeer o n k o m f o r -
tabe l en vaak gevaar l i jk 
B e d e v a a r d e r s e v e n w e l w a r e n o f w e l uit lou te re g o d s v r u c h t 
o f w e l w e g e n s persoon l i j ke b o e t e d o e n i n g o fwe l w e g e n s een 
o p g e l e g d e s t ra f v o o r e e n misdaad verp l ich t een deel van 
Europa d o o r t e t r e k k e n naar e e n o f ander bepaa ld he i l igdom 
Een van die he i l i gdommen w a s en is o a San t iago d e C o m -
pos te la in S p a n j e Nie t al leen daar — o f s c h o o n w e l he t mees t 
— w o r d t S in t -Jakob v e r e e r d O o k in V laande ren en in het 
Wa len land d r a g e n men ige k e r k e n en kapel len zi jn naam 
D e b e k e n d e Ekerse gesch iedsch r i j ve r en h e e m k u n d i g e 
F rans B resse lee rs hee f t het in b r o c h u r e nr 216 van de V laam
s e Toer i s t i sche Bib l io teek zoals d e titel luidt o n d e r n o m e n 
e e n bee ld o p te hangen van d e ve re r i ng van d e z e bij ons nog 
al vo l kse heil ige d ie d e toe r i s ten van de 20e e e u w n o g ver
m a g aan te s p r e k e n V o o r e e r s t we id t d e auteur uit o v e r d e 
hei l ige zelf e n de g r o t e w e s t e u r o p e s e p e l g r i m s w e g naar zi jn 
he i l igdom in he t n o o r d w e s t e n van S p a n j e V o l g t dan e e n 
inventar is van de bedehu i zen d ie h e m in ons land zi jn t oege 
w i j d me t ve le detai ls o p he t geb ied van a rch i tek tuur kuns t 
hera ld iek en vo l ksdevo t i e 
Een onm isba re handle id ing v o o r w i e een « S in t - Jakobs toch t» 
wi l o n d e r n e m e n in ons land 

Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn zolang 
de voorraad strekt te koop in al de VTB-boekhandels tegen 30 fr 
per eksemplaar (32 fr als over de post moet worden toegezonden) 
Men kan daar ook inschrijven op een abonnement voor twaalf 
achtereenvolgende nummers tegen slechts 300 fr verzendingskos
ten inbegrepen Zulk abonnement kan op ieder ogenblik ingaan 

Bilzen in groten 
getale te Diksmuide 
De V U afdelingen van de gemeente 
Bilzen meer bepaald Eigenbilzen 
Munsterbilzen en Bilzen hebben dit 
jaar een bijzonder grote inspanning 
geleverd opdat zoveel mogelijk perso
nen uit de eigen gemeente aan de 
jaarlijkse IJzerbedevaart op 3 juli zou 
den deelnemen 
Het initiatief hiertoe ging uit van de 
afdeling Eigenbilzen onder impuls van 
voorzitter Jan Appermans en sekreta 
ris Lucien Smeets Nadien zetten ook 
de afdeling Bilzen o l v voorzitter J 
Sauwens en de afdeling Munsterbil
zen onder leiding van voorzitter C 
Huygen hun beste beentje voor Uit 
eindelijk lukte men enn met met min
der dan vier autobussen naar Diksmui 
de af te reizen Hier dient nog bijge 
voegd dat tal van personen de ver
plaatsing met de bedevaarttrein van
uit Tongeren maakten en dat anderen 
de reis met hun eigen wagen deden 
Tussen de deelnemers merkten wij 
o m op senator E Raskin volksver 
tegenwoordiger W Desaeyere pro
vincieraadslid J Sauwens de 
OCMW-leden J Rubens en L Fest 
jens 

AktJeve VU-oppositie 
in de gemeenteraad 
De V U fraktie in de Bilzerse gemeen 
teraad bestaat uit vier leden senator 
E Raskin provincieraadslid J Sau
wens dr J Dops en G Jans gewe 
zen gemeenteraadslid van Eigenbil
zen 
Deze fraktie heeft zich vanaf haar 
installatie op 2 januari jl duchtig laten 
gelden 
ZIJ onderzocht ieder voorstel van de 
meerderheid met de vereiste aan
dacht ZIJ maakte haar standpunt ter 
zake uitvoerig bekend zij nam zelf ini
tiatieven zij zorgt ervoor dat het 
publiek via een plaatselijk aankondi
gingsblad wordt ingelicht over het 
geen er zich op het gemeentehuis 
afspeelt 

Vooral dit laatste is een doorn in het 
oog van de meerderheid Vooral daar 
de inwoners van de nieuwe gemeente 
Bilzen met grote belangstelling kennis 
nemen van hetgeen de Volksunie via 
deze weg bijna wekelijks minstens 
veertiendaags aan de buitenwereld 
meent te moeten mededelen 

FVV- Nationaal 

Het sekretariaat is gesloten van 15 juli 
tot 8 augustus Indien je tijdens de 
vakantie voor dnngende zaken te

recht wil dan IS de hele dag de moge
lijkheid hiertoe op 9 23 en 30 augus
tus (telefonisch en persoonlijk) De 
andere dagen (buiten de vakantie 
om) bestaat de kans dat Viviane «in t 
veld» werkt 

fiflnB€uoun 

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

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268 1402 

uanies en horen 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 
Tel054/33J756 

DE OUDE KRING 
Café vu-lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

KOnSWEBKEW^ VAN DER MUNS-
BRUGGE & ZONEN Perfekte afwer 
king juiste tinten Affligemstraat 18 
1742 TERN AT (St Kat Lombeek) 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 42'54642 

ELECTRA-BREEpviiJ. 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/441742 441743 
MIELE AEG LINDE 

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

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
steenhouwers vest 52 Antw«rp«n Tal 03 3135 83. 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/234794 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
031/374572 

V a k a n t i e 7 7 is he t o n d e r w e r p v a n « W I J » van 4 augus tus 
U i t k i j ken dus 

Nationaal VUJO-weekend in Cadzand 
Vrijdagavond 16 

september tot 

zondagavond 18 

september 

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

HET PROGRAMMA 

— Vrijdag 16 september 
19 uur Aankomst en kennismaking 

20 uur Inleiding en jaarplanning 

— Zaterdag 17 september 
Forumgesprek met Ria Beckers PPR-voorzitter kamerW en Jan Ter-
louw D 66-voorzitter kamerlid Gesprek met VU-voorzitter H Schiltz 
over de nieuwe strategie 

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

HOE INSCHRIJVEN ? 

Door overschnjving van 350 fr (per persoon) op bankgiro 435-
0256851-75 van VUJO-Nationaal met vermelding van «Cadzand» 
Wie kinderoppas w^nst neme kontakt op met het VUJO-sekreta-
riaat 
Het volledig programma en de praktika worden toegezonden na 
inschnjving 

21 JULI 1977 
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OOST-VLAANDEREN 
Deinze 

Gegronde VU-kritiek op 
meerderheidsbeleid 
Herman Maes had op de agenda van de gemeenteraadszitt ing een aantal pun
ten laten inschri jven Het ging over de verkeersregelingen in de Gampelaere-
en in Astene-dreef Daarna vroeg hij dat op feesteli jkheden en plechtigheden, 
die door de stad betoelaagd worden en waarop de Brabangonne gespeeld 
wordt, voortaan ook de Vlaamse Leeuw zou gespeeld worden Hij vroeg dat 
de wit-zwarte stadsvlaggen zouden opgesmukt worden met het stadswapen 
opdat de mensen en vooral de bezoekers zouden weten wat die vlaggen bete
kenen Daarna wees hij nog op enkele opvallende taalfouten in stedeli jke 
publikaties of in toespraken van schepenen 
De burgemeester beloofde met al die opmerkingen rekening te houden 

Daarna gaf V U er Maes een uiteen
zetting over het visrecht en over de 
erfdienstbaarheden langs de als be
vaarbare weg geklasseerde Oude 
Leie Daaruit trok hij de konklusie, 
steunend op wettelijke bescheiden 
dat prive-personen niet het recht heb-

VU-Denderleeuw 
wil de Ahr zien 
Volksunie Groot-Denderleeuw nchl 
een tweedaagse busreis in naar de 
Ahr-vallei op 30 en 31 juli as Wij over
nachten in het gezellige Altenahr en 
dus vermaak en plezier verzekerd ' 
Schnjf vlug in voor deze schone en 
vrolijke uitstap i Ook leden van ande
re afdelingen zijn welkom > 
Pnjs per persoon 1 600 fr 
Inschnjvingen worden verwacht tot 
20 juli 
Te Denderleeuw bij Herman Van de 
Velde, Zandplaatstraat 105 A en V^il-
fried De Metsenaere, Sportstraat 2 
tel 6 6 5 8 2 7 , 
te Iddergem, bij Francine Baetens 
Hoogstraat 130 tel 669342 
Te Welle, bij Richard De Grom, Broek
straat 16, tel 667757 en bij Raf 
Sonck Regentiestraat 

ben de Leieboorden voor vissers af te 
sluiten Hij stelde voor dat het stadsbe
stuur hierin een standpunt zou ne
men Op voorstel van schepen 't Kint 
de Roodenbeke en de burgemeester 
werd dit voorstel verworpen omdat 
men op een rechterlijke uitspraak 
wacht Daarover werd gediskus-
sieerd en de burgemeester werd 
kwaad, d w z begon met verwijten 

Raadslid Maes stelde dan voor de 
nieuwe straat, die de markt met de 
Brielmeersen moet verbinden tot een 
winkelstraat voor voetgangers te ma
ken om o a ook de markt weer te 
beleven De burgemeester vond dat, 
als er winkels bijkomen dit nadelig is 
voor de middenstand die konkurren-
ten krijgt Hij wou met aanvaarden dat 
juist een winkelcentrum de omzet van 
alle winkels doet stijgen Er hoeft trou
wens wat gedaan, beweerde Maes 
om de markt als centrum levendiger 
te maken, en hij meent dat dit met kan 
door er administratieve gebouwen in 
te planten 

Raadslid Maes stelde ook voor dat 
alle raadsleden zouden verwittigd 
worden van kommissievergadenngen 
opdat ZIJ zoveel mogelijk van die kom
missies zouden kunnen bijwonen, ook 
die waarvan zij geen effektief lid zijn 

Ook dat werd met een handgebaar 
van de burgemeester weggewuifd 
BIJ verdere besprekingen kwam 
raadslid Maes nog tussen over de uit
breiding van het rustoord waarbij hij 
vroeg de thuisverzorging te stimule
ren maar anderzijds de uitbreiding 
van het rustoord noodzakelijk achtte 
Ook bij de bespreking van de plannen 
voor een museum te Deinze kwam hij 
herhaaldelijk tussen Hij pleitte ook 
om de Sint-Martinuskerk in het groen 
te zetten daar ze er sedert de wegen-
werken a h w kaal bij staat Hij had 
ook bezwaren tegen de willekeur 
waarmee de burgemeester de volgor
de van de agenda opmaakt Hij vond 
de handelwijze van de burgemeester 
die de punten van de oppositie na de 
geheime zitting plaatst, onbeleefd 
tegenover het publiek, unfair tegen
over de oppositie en hij noemde het 
een poging om de openbaarheid van 
de zitting te beperken 

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 wandelwngens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kanierversienngen wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiterii itri istingen ping-
pongtafels badkleding en alle toebehoorten - rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen borden tuinmeubelen tuinschomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Merelbeke 
Een betrekking van Gezins- of Bejaardenhelpster 
voor de dienst ten huize, is te begeven m het OCMW 
te Merelbeke 
De aanwervmgsvoorwaarden zijn te bekomen op het 
secretariaat van het OCMW, Poelstraat 37 te 9220 
Merelbeke, tel 30 6253 
De aanvragen en de vereiste bewijsstukken dienen 
per aangetekend schrijven gericht aan de heer Voor
zitter, en uiterlijk op 5 augustus 1977 op voormeld 
adres toe te komen 

VUJO-Denderleeuw 
aktief 
Op een onlangs gehouden algemene 
vergadering werd het plaatselijk VU-
JO-bestuur vervolledigd 
Het bestaat nu uit Erwin Vermeire 
(voorzitter) Peter Rigo (penningmees
ter) Dirk de Coster (sekretaris) en 
Jan van den Berghe, Rudy de Grom, 
Herman Jacques Gaby Baetens 
Op zondag 21 oogst orgamzeert VU-
JO een gezellige wandeltocht 
(VUUTSTAP) voor natuuriiefhebbers 
doorheen Iddergem en omgeving W e 
vertrekken rond 14 u aan het Vlaams 
Centrum TUL, Parochiestraat 8 te 
Iddergem Eventueel knapzak meeb
rengen 

De volgende vergadering gaat door 
op vrijdag 5 oogst om 20 u in het 
lokaal Dorp 11 te Denderleeuw 

Aalter 
G e r e c h t e l i j k o n d e r z o e k 

Nadat er tijdens de laatste parle
mentsverkiezingen door de CVF" nog
al duchtig werd gewerkt met volmach
ten IS hiertegen bij de prokureur des 
konings te Gent klacht neergelegd 
De gerechtelijke politie is overgegaan 
tot de kontrole van de volmachten en 
het schijnt voor sommige persoontjes 
met zo pluis te zitten 

WEST-VLAANDEREN 

Nieuws uit OVD 
B R E D E N E 

H U W E L I J K 
Op Guldensporendag trad ons be
stuurslid Rudy Joseph m het huwelijk 
met Frieda Decapmeker uit Kaasker-
ke-Diksmuide Onze hartelijke geluk
wensen begeleiden het jonge paar en 
richten zich tevens tot de gelukkige 
ouders Goede vaart l 

M I D D E L K E R K E 

N I E U W S V A N HET B E S T U U R 
Onze afdeling richt op 25 september 
1977 een wandeltocht in van 10 km 
Volledig in het licht van verbroedering 
en in een familiale sfeer Anderzijds 
bereikten wij m^t de laatste leden-
spurt samen met Wilskerke 175 le
den hierdoor krijgen we recht op een 
bestuurslid meer Ook de streefnorm 
voor «Wij» werd bereikt Dank aan 
alle helpers 
O C M W 

Onder de negen leden zijn er 3 van 
onze partij 3 van de CVP 2 van de 
PVV-strekking en 1 BSP Wegens het 
bestuursakkoord werd ons lid Roger 
Baeckeland voorzitter tevens belo
ning voor zijn jarenlange onbaatzuchti
ge inzet voor zijn Vlaams-nationale 
overtuiging Hij behartigt vooral Mid-
delkerke-Centrum (tel 300293) Pol 
Claeys vertegenwoordigt Leffinge en 
Spennahe (tel 051-555359) terwijl 
Pol Degraeuwe onze vertegenwoor
diger IS voor Westende-Lombardsijde 
(tel 058-235023) In het bestuur werd 

een dagelijks bestuur opgencht met 
Baeckeland als voorzitter Pol Claeys 
als plaatsvervangend voorzitter en 
een lid van de BSP Het O C M W komt 
elke maand in vergadering samen te 
Westende (oud gemeentehuis) en 
heeft als sekretaris dhr Tack (voorma
lige gemeentesekretaris van Westen-
de) Het vast bureau dat vaker verga
dert stelt de agenda op bespreekt de 
sociale dienst en houdt toezicht op de 
bouw van het centrum Slijpe Bespre
kingen werden gevoerd in verband 
met het rusthuis te Middelkerke Een 
maatschappelijk werker werd aange
worven als part-time-job Er heerst 
echte werkgeest die afsteekt t o v 
vroegere sukkelgang van de dossiers 

G E B O O R T E 
Jean Techel en Monique D'Haene 
hebben een dochtertje Pascale profi
ciat aan de gelukkige ouders 

W E S T E N D E 

G E B O O R T E 
Op 24 juni werd Tom geboren zoon 
van Luc Dedecker en Marie Moer 
man onze hartelijke gelukwensen 

O O S T E N D E - Z A N D V O O R D E 

H U W E L I J K 
Op 1 juli trad Daniel Verburgh in het 
huwelijk met Vera Dugardein we 
wensen het jonge paar en de ouders 
van harte geluk 

Overlijden van August 
Degde 
In gezegende leeftijd werd op 13 juli 
definitief afscheid genomen van Au
gust Degde gewezen burgemeester 
van Zandvoorde en een der eerste 
helpers bij de oprichting van onze 
afdeling, nu vijf jaar geleden Geduren
de zes jaar bracht hij de moed op — 
trots vele gele en rode tegenwerking 
— namens de V U in de stedelijke wijk-
raad te zetelen Veel volk woonde 
de uitvaart bij o m kamerlid Vansteen-
kiste en Roger Simoens afdelingsse-
kretaris waar velen weerhouden wa
ren door werk of vakantie Wij bieden 
Simonne zijn dochter en Guido Hou-
ben en de ovenge familie onze innige 
deelneming aan en danken voor de 
hulp die onze partij van hem genoten 
heeft 

G I S T E L 

G E B O O R T E 
Dirk Despienter en Maria Vanmee-
nen verheugen zich in de komst van 
Nele proficiat aan ouders en grootou
ders 

O U D E N B U R G 

G E B O O R T E 
Hans Warmoes zoon van ons be
stuurslid Andre en Anna Toussaint 
zag het levenslicht op 15 juni profi
ciat i 

G R O O T - O O S T E N D E 

V E R K I E Z I N G E N 
De afdelingen Centrum, Stene Maria
kerke houden hun afdelingsbestuurs-
verkiezing op een dag tegelijk nl vrij

dag 2 september in de Rode Sleutels 
(bij Vanleke) Uitnodigingen tot kandi
daatstelling volgen eerstdaags Vuur
toren en Zandvoorde mogen zich 
uiteraard hierbij aansluiten 

A N D E R E AKTIV ITE ITEN 
In het kader van de voorlichting inza
ke het Egmontpakt komt senator Cop-
pieters nu ook voorzitter van de 
Nederlandse Kultuurraad spreken in 
het Koninginnehof op 7 oktober An
derzijds gaat het plakkersfeest door 
op 16 oktober in het Vossehol an ten 
slotte wordt ons bal voor Groot-
Oostende ingencht op zaterdag 19 
november in het Kursaal Datums om 
nu al te noteren 

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

11-JULI 
Het werd een mager geval dit jaar i 
De toespraak van Mark Boey was 
goed doch verder een makke zaak 
met weinig volk Hoeveel zouden er 
overblijven zonder de VU-leden"? Of 
moet de VU dit op zich nemen vol
gend jaar ? 

DE WESTHOEK 

VAN FRANS-VLAANDEREN 
S a m e n m e t de Ve ren ig ing van 
V laamse l ee rk rach ten en het 
A l g e m e e n Nede r l ands Ver 
b o n d hee f t d e V l a a m s e Toer is 
t e n b o n d de b r o c h u r e me t 
b o v e n s t a a n d e titel u i tgege
v e n 
A a n d e samenste l l ing van dit 
n r 2 in de r e e k s « M e t d e klas 
o p s tap, schoo lu i t s tappen 
v o o r d e b rugk lassen (10 to t 
14 j ) » w e r d g e w e r k t d o o r d e 
he ren Au t r i que , C laeys , C o r s -
mit, Gevaer t , M o e y a e r t , van 
R i j c keghem en de voorz i t t e r 
van d e V T B Joze f van Ove r -
s t rae ten 
Eigenli jk een schoo lboek , da t 
in handen z o w e l van d e leer
k r a c h t als van de leer l ing, 
d iens t zal bew i j zen , maar da t 
w e o o k aan m e n s e n bu i ten 
he t o n d e r w i j s besl ist aanbeve
len D e samens te l le rs k e n n e n 
d e s t reek g rond ig Het gaat 

o m e e n t o c h t van 85 K m van 
g r e n s t o t g r e n s van Poper in -
g e o v e r d e Ka t sbe rg , Eke, de 
Kasse lbe rg , W e m a a r s k a p e l , 
Rub roek , Eke lsbeke, S t -W i -
n o k s b e r g e n en H o n d s c h o t e te
rug naar V e u r n e Een summie 
re gids, die u e v e n w e l t o c h het 
v o o r n a a m s t e aan d e w e e t 
b r e n g t o v e r gesch ieden is , m o 
n u m e n t e n , het l andschap en 
d e bevo lk ing O n n o d i g te zeg 
g e n da t de belangste l l ing van 
o n s vo lk v o o r di t s tuk V laande
ren o v e r de « s c h r e v e » m e t d e 
d a g t o e n e e m t 

Di t w e r k is t e k o o p in al d e 
V T B - b o e k h a n d e l s t e g e n 
s lech ts 35 fr pe r e k s e m p l a a r , 
l eden van V T B en V A B be
ta len s lech ts 30 fr Pri js tel
k e n s te v e r h o g e n m e t 10 f r 
als o v e r d e pos t m o e t w o r d e n 
t o e g e z o n d e n 

W I J lO 
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«La critique est facile» 
Ja, om het nu eens met de Franse schrijver Boileau te zeggen : kritize-
ren is gemakkelijl<, maar het zelf doen is moeilijk... 
Het grenst aan het ongelofeli jke wat er de jongste weken zoal met 
betrekking tot het gemeenschapspakt is geschreven en gezegd. Wei
nig pro, maar des te meer contra. Dat is normaal. Het is immers alti jd 
zó geweest, en het zal wel alti jd zó blijven, dat de beste stuurlui aan 
wal staan, en dat de herbergstrategen — en dan vooral zij die alles 
veilig van op afstand hebben gevolgd — het zoveel beter weten en 
kunnen dan diegenen die in het heetste van de branding hebben 
gestaan. 

bijdragen en met de nneest radi-
kale taal de rechten van Vlaams-
Brussel en Vlaams-Brabant be
pleit, maar wij zijn realistisch ge
noeg om ons nu, met de nodige 
tijdsafstand, te bezinnen en ons 
af te vragen, niet of wij ons heb
ben vergist — o neen! en wij 
nemen geen letter terug van al 
wat wij hier geschreven hebben 
— maar wel of wij ons al die voor
bije jaren niet blind gestaard heb
ben op de rechtvaardigheid van 
onze eisen, zonder even na te 
denken over de haalbaarheid 
daarvan. 

DE VU IS DE ZONDEBOK 

Dat vooral de VU het zwaar te 
verduren krijgt, kan ook als nor
maal beschouwd worden: wie in 
ondankbare omstandigheden een 
ondankbare rol moet spelen, is 
vanzelfsprekend het mikpunt van 
de aanvallen. 
Even normaal is dat in deze troe
bele tijden diverse personages 
opnieuw boven water komen, die 
zich vroeger reeds vaak onder
scheiden hebben door hun aan
vallen op de VU, maar sindsdien 
uit de cirkulatie waren verdwe
nen. Wij denken hier aan de hh. 
A. Röosens, Bourgeois en Daniël 
Deconinck, die met hun Vlaamse 
demokreten destijds ten onder 
zijn gegaan, en aan anderen, zo
als pater Brauns. Ook de h. Deri-
ne kan het nu goed uitleggen in 
Vrije Tribunes. Wij zijn niet blind 
voor het vele goede werk dat 
prof. Derine heeft geleverd in de 
strijd om de splitsing van de Leu
vense universiteit en in de volge
houden aktie voor amnestie, 
maar het zij ons gegund 
te herinneren dat wij, naar aanlei
ding van zijn ontslagneming als 
volksvertegenwoordiger omdat 
hij het niet eens was met de hou
ding van zijn partij, betoogd heb
ben dat hij aldus vaandelvlucht 
pleegde nog vóór de kamp be
gon, en dat hij beter de strijd voor 
zijn opvatting had kunnen voeren 
in de schoot zelf van zijn partij, 
dan zijn wapens weg te werpen. 

GEEN WROEGING ! 

Het kost ons geen moeite hier 
publiek te verklaren dat ook wij 
aanvankelijk diep ontgoocheld 
waren over wat er in het Egmont-
paleis uit de bus is gekomen. 
Jarenlang hebben wij in tal van 

GEEN GEBIEDSAFSTAND -
GEEN REFERENDUM 

Het was een algemeen geldende 
Vaamse eis dat geen morzel 
Vlaamse grond nog zou worden 
afgestaan I Maar toch zouden 
Verroken, Ruys in «De Stan
daard», De Witte in «Gazet van 
Antwerpen», het plan Van Hoey-
land (BSP) ingestemd hebben 
met grenskorrekties! De franstali-
ge Brusselaars van hun kant eis
ten, via een referendum de aan
hechting van de zes faciliteitenge
meenten en van enkele andere 
aanpalende gemeenten — vol
gens sommigen wel een zestigtal. 
We lnu : Brussel heeft geen ge
biedsuitbreiding bekomen, en er 
komt ook geen referendum ! 
Natuurlijk zijn er de toegevingen, 
zoals het inschrijvingsrecht. Wij 
zijn daar ook niet gelukkig mee! 
Maar wie.van al de huidige kriti-
kasters is zo naïef te geloven dat 
de frankofone tegenstander ons 
al onze rechten op een gouden 
schotel zou komen aanbieden, zó 
maar, zonder enige tegenpresta
t ie? Het Egmontpakt is het kind 
van Hertoginnedal. Daar was ook 
de h. Fayat. Op de Guldensporen-

viering te Zaventem leverde Fay
at ook kritiek op het Egmontpakt, 
en ten bewijze van zijn stelling zei 
hij o.m. «Wat is er overgebleven 
van het Vlaamse karakter van de 
zes faciliteitengemeenten ?» De 
h. Fayat mag de hand in eigen 
boezem steken. Hij behoorde tot 
de Vlaamse onderhandelaars op 
Hertoginnedal, en draagt dus me
de de verantwoordelijkheid van 
wat algemeen «de rotoplossing 
van Hertoginnedal» is genoemd. 

DE BURGEMEESTERS 

Wij gevoelen ons vanzelfspre
kend zeer gelukkig om de uitbar
sting van Vlaams nationaal gevoe
len — want dat is het toch I — die 
zowat overal tot uiting is geko
men, vooral dan in Vlaams-Bra
bant, als meest bedreigde streek. 
Maar ten aanzien van de woorde
lijke vastberadenheid van de bur
gemeesters van de zeven betrok
ken gemeenten kdnnen wij toch 
niet nalaten de vraag te stellen: 
«Komt die reaktie niet te laat? 
Vele jaren te laat?» Indien vroe
ger op hun gemeentehuizen 
slechts de helft van de thans aan
gekondigde krachtdadigheid was 
toegepast ten opzichte van de 
Franssprekende inwijkelingen die 
de voorhoede van de verfransing 
uitmaakten, dan zou de Egmont-
kapitulatie thans niet onafwend
baar zijn geweest. En nu maar 
wachten op het omzetten in da

den van die plotselinge manhaftig
heid. 

DE SCHULD VAN DE EIGEN 
BEVOLKING 

Het is echter niet zozeer op het 
administratieve vlak dat het on
heil jarenlang is gegroeid. De gan
se bevolking treft schuld. De 
eventuele — in hoeverre wettelij
ke ? — maatregelen die de burge
meesters kunnen en zullen ne
men zullen het scheefgegroeide 
niet kunnen rechttrekken, zonder 
de hulp van de bevolking. En wat 
zouden we, in het licht van de 
algemene verontwaardiging, nu 
moeten te zien krijgen ? Naar het 
voorbeeld van hun nu zo scherp 
van zich afbijtende burgemees
ters gaan al de Vlaamse inwo
ners van de betrokken gemeen
ten hun moed in twee handen 
nemen en gewapend met ladder 
en schilderskwast het Frans van 
al de tweetalige, of de zelfs eenta
lige Franse opschriften en uit
hangborden van alle cafés en 
winkels en zaken van zelfstandi
ge vrije beroepen wegschilderen 
en vervangen door eentalige Ne
derlandse teksten. En in diezelfde 
zaken worden de vreemdelingen 
nog enkel in de streektaal ont
haald, zoals overal in Wallonië het 
geval is. Honderden aanvragen 
zullen gericht worden tot de be
voegde diensten om in het ver
volg enkel in het Nederlands ver
meld te worden in het telefoon
boek en bij het postcheckambt, 
en noem maar op. 
Men zegt, en terecht, dat de fran-
kofonen halsstarrig weigeren zich 
aan te passen aan de streektaal. 

maar waarom zouden zij zich die 
moeite getroosten ? De plaatselij
ke bevolking maakt het ze over
bodig met ze altijd en overal tege
moet te treden in het Frans. Daar 
en nergens anders wringt de 
schoen. Het is gemakkelijk te roe
pen dat de VU verraad heeft 
gepleegd, maar door wie werden 
de VU-onderhandelaars in een 
straatje zonder uitweg gemaneu-
vreerd in gemeenten waar nooit 
de VU, maar wel de CVP, de 
PVV en de BSP verantwoordelijk
heid hebben gedragen? Het is 
gemakkelijk kritiek te oefenen, 
maar dit moet ons van het hart: 
nog nergens hebben wij gehoord 
of gelezen welke pasklare oplos
singen de afbrekers en kritikas-
ters dan wel in petto hebben. 

BESLUIT 

En nu een laatste woord : de kri
tiek op het gemeenschapspakt 
verliest veel van haar geloofwaar
digheid, omdat zij veelal zo eenzij
dig gericht is op één partij, de 
onze, en in sommige gevallen tot 
uiting komt in zulke krasse be
woordingen dat men zó met de 
ellebogen kan aanvoelen dat het 
de auteurs er enkel om te doen is 
te krenken, en niet om te beoorde
len, maar enkel en alleen om te 
veroordelen. Wij achten het ons 
tot plicht onze mensen de welge
meende raad te geven het hoofd 
koel te houden en de storm over 
zich heen te laten gaan. Wanneer 
die storm zal uitgeraasd zijn zal 
de balans worden opgemaakt. 
Dat ogenblik zien wij met vertrou
wen tegemoet. 

M. Van der Beele 

Professor Gerio 
houdt voet bij stele 
Professor Alois GerIo, voorzitter van het Vermeylenfonds en voorzit
ter van het O W (Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen) Cal is 
hij virtueel ontslagnemend) heeft zoals bekend het Egmontpakt in 
zijn geheel goedgekeurd. Daarmee is hij cavalier seul in de bonte 
bent van protesterende intellektuelen, fondsvoorzitters en allen die 
zich geroepen achten, de staf te breken over de « kamerstrategen " 
die het Egmont-pakt goedkeurden. Velen onder deze protestanten 
hebben vaak weinig of geen veldwerk voor Vlaanderen verricht, 
doch keken vanuit een ivoren toren neer op het «kleine part i jvolk> 
dat wel sinds jaren vecht ( en o.m. het VU-publiek, dat steeds het 
gros vormde van door hen ingerichte betogingen !) De tenoren-zon
der-alternatief menen vooral de VU te moeten brandmerken. Velen 
onder hen wachten trouwens al jaren op de gelegenheid, hun meest
al niet-gemotiveerde anti-VU-trauma af te reageren. Dat doen ze nu 
met een ijver, een betere zaak waardig. Dat er echter met moties en 
met betogingen momenteel niets te bereiken is schijnen zij niet te 
beseffen. 
Deze inleiding om enkele passusen te citeren van hetgeen professor 
GerIo deze week aan kollega Jan Boedts van De Standaard toever
trouwde. Het is een verklaring die de nagel op de kop slaat en waar
van dan ook enkele passussen volgen, die geen verdere kommen-
taar vergen. 

Zo zag Alldor in • Pan • 21 juli na Egmont. 

«Sinds het prijsgeven van de Vlaam
se meerderheid in het parlement was 
er maar één weg meer om het hoofd
program van de Vlaamse Beweging, 
ni zelfbestuur, te realizeren, nl. onder
handelen met de Walen, aangezien 
voor bepaalde hervormingen een 
meerderheid van Franstaligen nodig 
is. Dat bracht met zich mee dat toege
vingen werden gedaan voor proble
men die het hoofddoel niet onmogelijk 
maken, problemen die in feite sekun-
dair zijn en die dat nog meer zullen 
worden, wanneer het hoofddoel zal 
zijn verwezenlijkt Wie op sekundaire 
zaken geen toegevingen wil doen om 
het essentiële te bereiken, opteert 
voor immobilisme en dus voor het ver
der bestaan van het unitaire België. 
Dat immobilisme is nu doorbroken. 
De grote zwakheid van de tegenstan
ders van het pakt is dat zij niet in 
staat zijn te zeggen hoe zij dan wel 
het immobilisme zouden hebben door
broken. Niet één onder hen is ertoe in 
staat te zeggen hoe hij aan de nood
zakelijke meerderheid van Franstalige 

stemmen zou zijn geraakt En alleen 
maar beweren dat zij het beter zou
den doen is het zoeken naar heilstaten 
of utopische konstrukties. Welnu, heil
staten bestaan niet». 

Geweld 
•'Er was nog een andere uitweg dan 
het immobilisme, nl een gewelddadige 
oplossing, via wegen en middelen die 
leiden naar Noordierse toestanden. Ik 
hoop vurig dat de Vlaamse beweging 
een humanistische, pacifistische en so
ciaal-bewogen t>eweging blijft Ik ver
kies Ghandi boven de Eta. Persoonlijk 
weiger ik iets te ondernemen of aan 
te bevelen dat geweld zou uitlokken 
en zelfs mensenlevens op het spel 
zou kunnen zetten. Ik opteer zoals de 
partijvoorzitters, voor de parlementai
re oplossing. Er bestaat geen twijfel 
dat dit pakt zal gehonoreerd worden, 
tenzij geweld opduikt Ik wilde niet dat 
de Vlaamse beweging die grote ope
ning naar de Vlaamse staat miste. 

naar het zelfbestuur En daarom ver
dedig ik het pakt ook al steken er 
onvolkomenheden in-, aldus een vrij 
bewogen GerIo. 
Prof GerIo, betreurt de hetze, het over
dreven protest in Vlaanderen tegen 
het pakt « Men is een wig aan het drij
ven tussen de Vlamingen. Het kan 
toch niet dat alle voorstanders van 
het pakt verraders zijn. Wij hebben 
die mensen broodnodig. Als lid van 
het Vermeylenfonds doet het mij 
bovendien verdriet dat al die mensen 
die geen vrede nemen met het pakt 
afstand nemen van het hele socialis
tisch gezinde Vlaanderen. Men stuurt 
aan op een breuk tussen de Vlaams
gezinden en de socialistisch-gezinde 
Vlaamse bevolking, en dat op een 
ogenblik dat het socialistisch-gezinde 
deel van de bevolking via haar vak
bonden, verenigingen, mutualiteiten 
nog nooit zo dicht stor d bij de Vlaam
se beweging. Mijn /rees is dat de 
Vlaamse be\ eging, de rechtse 
toer opgaat Dat is vreselijk onrecht
vaardig tegenover de Vlaamse bewe
ging in haar geheel-, aldus GerIo. 

Jan BOEDTS 
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Kennismaking met rekreatievoorzieningen 

in Nederland (4) 

Financiële aspeltten van de Brielse IMaas 

Het rekreatieschap Brielse Maas is 
een publiekrechtelijk lichaam, een 
samenwerkingsorgaan gevormd op 
basis van de Wet Gemeenschappelij
ke regelingen, waaraan deelnemen de 
gemeenten Brielle, Heenvliet, Maas
sluis, Oostvoorne, Rotterdam, Rozen
burg, Schiedam, Vierpolders, Vlaardin-
gen en Zwartewaal en de provincie 
Zuid-Holland, men kan deze beheers-
vorm best vergelijken met de Interkom-
munales in ons land. Het sekretariaat 

zetelt ten provinciehuize te 's-Graven-
hage, het penningmeesterschap be
rust bij de afdeling Sport en Rekreatie 
van Rotterdam, het is ook de stad Rot
terdam die 50 % van de exploitatie
kosten voor z'n rekening neemt aan
gezien het rekreatledomein voor het 
grootste gedeelte op het grondgebied 
van deze gemeente ligt. Aanleg en 
beheer zijn overgedragen aan de Pro
vinciale Waterstaat in Zuid-Holland. 

De investeringen bedroegen op het moment van de strukturele voltooiing midden 1972 als 
volgt (afgerond) 

Investeringen 
Terreinen voor dagrekreatie 4.388.000 fl. 
Voorzieningen voor waterrekreatie 

1.251.000 fl. 
Jachthavens 1.810.000 fl. 
Kampeerterreinen 1.462.000 fI. 
Wegen, fietspaden, hygiënische voorzie
ningen 3.172.000 fl. 

Totaal 12.083.000 fl. 

Financiering 
Leningen bij banken 6.900.000 fl. 
Subsidies rijksoverheid 2.900.000 fl. 
Uitkenngen provinciale wegen en fietspa
denfondsen 733.000 fl. 
Ontvangsten schadevergoeding Euro-
poortwerl<en 970.000 fl. 
Andere subsidies voor grondaankoop, rio
lering 580.000 fl. 

Totaal 12.083.000 fl. 

Aanleg op basis van grondprijzen en inrich
tingskosten in 1972 tcan ruwweg geschat 
worden op 35.000.000 fl. (vervangingswaar
de). Een belangnjk deel van de investe
ringen dateert uit de periode 1953-1957. 
Het moment van strukturele voltooiing in 
1972 is niet geheel in overeenstemming 
met de werkelijkheid. De aanleg van electra 
en sanitaire voorzieningen . was op dat 
moment nog niet voltooid en ook moest 
nog worden voorzien in grondaankopen 
van reeds ingerichte terreinen. Omdat ech
ter ook in 1972 tot nieuwe grondaankopen 
en inrichtingskosten werd besloten is dit 
moment berekend, ten einde een duidelijk 
beeld van een afgerond geheel aan rekrea
tievoorzieningen te kunnen vormen. De 
investeringslasten zijn, gelet op de relatief 
lage kosten van grondverwerving en inrich
ting, uiteraard gering. De investenngslasten 
worden geformuleerd uit de te betalen ren
te op de leningen en de afschrijvingen. De 
onroerende goederen met innchtingskos-
ten voor duurzame voorzieningen worden 
in 35 jaar afgeschreven. Dit benadert de 
financiële realiteit van het moment omdat 
leningen in 25 tot 40 jaar worden afgelost 
In principe mag deze methodiek als onjuist 
worden beschouwd, de gronden en bossen 
verliezen in feite niet aan waarde. Integen
deel, een oud parkbos kan men in principe 
op een respektabele waarde taxeren. 
De realiteit is echter wat genuanceerder, 
het aangelegde rekreatiegebied moet wor
den beheerd, de ontvangsten staan nimmer 
in een reële verhouding tot de uitgaven en 
het IS derhalve weinig zinvol een balans 
met rijkdommen te vormen. Toch is ook 
voor rekreatievoorzieningen een inzicht ge
wenst in de verhoudingen van technische 
en ekonomische levensduur. Ook het re-
kreatiepatroon wijzigt zich soms snel, bij-
voortieeld van fiets naar auto. Voor minder 
duurzame inrichtingskosten en roerende 
goederen wordt deze dan ook aange
houden. 

Kosten voor beplantingen 
De beheerskosten zijn relatief hoog door 
de smalle perceelvormen en de vele wegbe
plantingen en heggen. Ook de ligging in het 
kustgebied en leeftijd van de aanplant 
(70 % van 5 a 15 jaar) werken kostenverho
gend. De beheerskosten per ha beplanting 
(alles loofhouO bedragen gemiddeld 900 fl. 
en vanëren van 300 fl. per ha voor natuur
terreinen en ruime bospercelen tot 1.000 fl. 

per ha voor smalle bosstroken en zelfs tot 
2.000 fl. per ha en meer voor wegbeplan
tingen. 

Kosten voor grasonderhoud 
In deze post zit een enorme variatie in kos
ten van maaien en andere beheersmaatre
gelen. 
Per ha grasbegroeiing kost dit gemiddeld 
700 gulden per ha. De cijfers variëren van 
200 fl. per ha voor natuurterreinen, naar 
400 fl. per ha voor speel- en ligweiden, op 
de eilanden mag de kost per ha geraamd 
worden tussen de 700 fl. en 1.500 fl., tot 
2.000 fl. per ha en meer voor de wegber
men, overboeken en de dijktaluds. 
Door deols inschakelen van de landbouw 
(hooioogst) wordt voor een oppervlakte 
van circa 20 ha een bespanng van onge
veer 200 fl. per ha verkregen. 
Voor het onderhoud van volgende posten 
kon tot geen duidelijk cijfermateriaal geko
men worden, wij citeren; oevers, steigers 
en haventjes, vaartuigen, machines en op
stallen. 

Volledige berekeningsgrondslag 
Brielse Maas boekjaar 1972 
In de volgende figuur is een berekenings
grondslag voor de verscheidene rekreatie-
vormen gegeven voor het rekreatiegebied 
Brielse Maas. Deze berekeningsgrondslag 
voor het toedelen van kosten aan rekreatie-
vcrmen is gebaseerd op de werkelijke kos
ten en is daarom voor de investeringslas
ten te laag omdat vooral het openbaar dag-
rekreatiegebied tegen lage investeringen 
(1953-1957) werd aangelegd. De investe
ringslasten zijn verminderd met ruim 20 % 
van de investeringen zijnde ruim 20 % van 
de investenngen zijnde ontvangen subsi
dies van de verschillende mmistenes. 

Administratief beheer 
Op het kantoor van het rekreatiedistrikt 
Brielse Maas hebben naast 2 administratie
ve krachten ook 2 toezichters hun basis. 
Deze laatste zien toe op de naleving van de 
verordeningen, het zijn een soort terrein
wachters. Er IS ook een opzichter voor het 
onderhoud en 3 personen die de laatste 
hand leggen aan de uitbouw van het 
gebied Er zijn in totaal 10 onderhoudsman-
nen op het terrein. Algemeen kan men stel
len dat ter plaatse 20 mensen instaan voor 
het dagelijks beheer. Daarnaast is er de 
stafafdeling die in het provinciehuis te Den 
Haag is ondergebracht 

Afval op het rekreatiegebied 
Ondanks de opvoeding die men aan dagre-
kreanten probeert te brengen, neemt de 
afval ter plaatse gelaten steeds toe. Het 
volume achtergelaten afval wordt door de 

Nederiandse overheid als norm gebruikt 
om de bezoekmtensiteit te meten. Ter illus
tratie hebben wij een tabelletje gemaakt 
waar wij de afval per maand in m3 uitdruk
ken en dit over een vijftal jaren. 

Afvoer vaste afval in m3/maand 

Jaar 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1 

40 

40 

80 

80 

160 

2 

40 

150 

80 

100 

240 

3 

70 

160 

220 

180 

260 

4 

110 

270 

500 

440 

330 

5 

500 

600 

620 

720 

950 

6 

740 

900 

1.100 

800 

1.200 

7 

1.500 

1.700 

1.860 

1.500 

2.300 

8 

1.000 

1.000 

1.590 

1.350 

1.800 

9 

600 

500 

880 

800 

700 

10 

300 

320 

400 

480 

380 

11 

100 

120 

110 

200 

290 

12 

80 

80 

80 

180 

250 

Gemeenschapsoffer per persoon 
voor rekreatie 

Dank zij de studie van de heer Matthijsse is 
het ook mogelijk een vergelijking te maken 
wat het kost aan de gemeenschap om ont

spanning, sport of kunst te brengen aan de 
inwoners van de provincie Zuid-Holland, 
onze vergelijkingscijfers hebben wij ook 
gedeeltelijk geput uit de beleidsnota van de 
gemeente Rotterdam, gemaakt in 1974 en 
genoemd « Sport en Rekreatie » 

Rentabiliteit dagrekreatie in relatie tot stedelijke en provinciale voorzieningen voor sport, 
rekreatie en andere ontspanning. 

Omschrijving 
1977 

Dagrekreatie - Koncentratiepunten (veel be
zoek per ha) 

Dagrekreatie Brielse Maas 

Dagrekreatie gemiddelde voor nieuwe ter
reinen 

Sporthallen (exclusief schoolgebruik) 

Zwembaden 

Dagrekreatie - natuurrekreatieterreinen 
(gering bezoek per ha) 

Sportterreinen 

Toneel- en koncertzalen 

Musea 

Gemeen
schapsoffer 

in gulden 

1,05 

2,62 

4,04 

6,44 

7,82 

8,30 

12,88 

34,50 

27,6 

Per eenheid 
Per persoon 

Per bezoek 

Per bezoek 

Per bezoek 

Per uur 

Per bad 

Per bezoek 

Per wedstrijd 

Per bezoeker 

Per bezoek 

Per bezoek 

Daarmee besluiten wij onze beschrijvingen nopens het rekreatiegebied de Brielse Maas. 
In onze volgende aflevering zal onze aandacht gaan naar het rekreatiegebied de Delftse 
Hout 

Roger Vandewattijne 
Provincieraadslid 
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Fotografie in Vlaanderen 
Over de overigens niet zo belangrijke vraag of fotografie al dan niet 
kunst is, kan nog lang geredetwist worden, al zijn wij niet geneigd 
meteen volmondig ja te zeggen (het toeval en het technische staan 
doorgaans te zeer de vri je kreativiteit in de weg). Feit is evenwel dat 
als medium de aktuele fotografie een ruime belangstelling geniet. 
Getuige daarvan twee druk bezochte fototentoonstell ingen die 
momenteel aan de gang zijn. De eerste brengt in het Brusselse Horta-
museum (Amerikastraat 25) een reeks Foto's uit 1900 die het signa
tuur van pionier Edouard Hannon dragen. Wij bezochten in de statige 
gewelven van de wat te • clean » gerestaureerde Sint-Pietersabdij te 
Gent de expositie Fotografie in Vlaanderen, een ervaring die ons niet 
onverdeeld entoesiast stemde. 

Boordevol leemten 

De titel Fotografie in Vlaanderen 
werd volgens de katalogus be
wust neutraal gekozen. In die 
bewuste algemeenheid werd hij 
evenwel misleidend door te sug
gereren dat het hier om een over
zichtstentoonstelling zou gaan, 
die een zekere kompleetheid of 
allerminst selektlvlteit beoogt 
Geen van beide oogmerken werd 
ook maar benaderd, de keuze 
van dertien fotografen is Inder
daad te beperkt en de kwaliteit 

van het getoonde verantwoordt 
deze beperktheid geenszins. Een 
aantal Gentse fotograten heeft 
ondertussen al tegen de huidige 
keuze geprotesteerd, wat op zich 
natuurlijk geen norm is, hoewei 
het Antwerps overwicht van 10 
op 13 toch wel op een wat ver
gaande eenzijdigheid duidt (be
slist In een stad die op fotogra
fisch gebied toch ook op een 
zekere traditie kan bogen). 
Wat ons echter pijnlijker trof is 
het gebrek aan echte kwaliteit In 

het getoonde en vooral een ge
brek aan overtuiging. Fotografie 
is ofwel een plastische expressie 
ofwel een dokumentalre getuige
nis. Wat ons In merendeel voorge
schoteld wordt, !s een doorgaans 
vrij zoeterig estetiseren, een me
lig romantisme met hier en daar 

een vleugje pseudo-surrealisme. 
De mooie prentjes slagen er zel
den in het schrijnend tekort aan 
werkelijke inspiratie te verhullen 
omdat zij bijna steeds de nodige 
plastische spankracht ontberen. 
Zelfs daar waar een eerlijke po
ging tot getuigen gedaan wordt, 
mislukt deze in een onlogische 
bekommernis om het toch maar 
mooi te houden. Kortom, half
slachtigheid over bijna de hele 
lijn. Toch één lichtpuntje: op am
bachtelijk gebied doen onze foto
grafen het uitstekend met door
gaans zeer gaaf werk wat ontwik
kelen, vergroten en afdrukken be
treft. Zij beschikken over een 
voortreffelijke technische bagage 

Filip Tas: foto uit de reeks « één km2 automobiel, 1977 ». 

De laatste woorden 

van Dutch Schultz 
volgens het scenario van William Burroughs 
Toneel komt pas tot z'n recht als het opgevoerd wordt, zeggen de voor
standers van het toneel-als-op-te-voeren-dramatisch-werk. Toneel kan 
prettig zijn om te lezen, zeggen de literatuurkenners bij wie de mentale 
voorstelling de plaats inneemt van het wezenlijk drama. Beide teorieén 
hoeven met noodzakelijk een twistappel te zijn. En gelukkig is de lezer 
die zowel het toneel als leesstuk dan als reèel schouwspel kan appre
ciëren. Van langsom meer verschijnen er boeken op de markt die een 
gelijkaardige tweeledige benaderingswijze vereisen. de filmscenario's. 
Het ligt niet in onze bedoeling dat fenomeen te analyseren, verre van i 
Maar omdat we hier zo'n scenario In boekvorm registreren, leek het 
ons nuttig even op dat complexe fenomeen in de literatuurwetenschap 
te wijzen. Zwijgen we er voor de rest over. 

«De laatste woorden van Dutch 
Schultz is een scenario naar het 
leven van Arthur Flegenheimer, 
beter bekend als Dutch Schultz, 
op het hoogtepunt van zijn macht 
na Al Capone de beruchtste ra
cketeer in de VSA. Hij werd op 
de avond van 23 oktober 1935 
neergeschoten In het Palace 
Chop House in Newark en stierf 
een etmaal later aan de gevolgen. 
Aan zijn ziekenhuisbed zaten poh-
tlestenografen, met de opdracht 
zijn laatste woorden te boeksta
ven Hun verslag, een tweedui
zend woorden tellend dokument, 
waarin de stervende gangster in 
Ijlende beelden zijn leven aan zich 
voorbij ziet gaan. Inspireerde Wil

liam Burroughs tot wat The Times 
Literary Supplement noemde 
« zijn beste werk sinds de verschij
ning van The Naked Lunch.» Ar
chieffoto's illustreren het boek. 
Tot daar de tekst op de eerste 
bladzijde van De laatste woorden 
van Dutch Schultz, geschreven 
door William Burroughs en ver
taald en bewerkt door J.A Deel-
der. 
Ontspannend om te lezen is het 
bepaald niet, het is duidelijk ge
schreven ten behoeve van de film
makers. Ten gerieve van de lezer 
werd het oorspronkelijk in twee 
kolommen (handeling en geluid) 
gescheiden script tot een doorlo
pend verhaal bewerkt. Er wordt 

van de lezer een zekere kennis 
van technische aanwijzingen Inza
ke fllmwerk verwacht. Cinemato
grafisch zijn de talrijke overgan
gen van plaatsen en situaties wel
licht te verantwoorden, maar als 
leesstof, geschreven (zoals heel 
het scenario) in wat men een noti
tie-tempo kan noemen, doen ze 
erg onsamenhangend aan en 
verhinderen ze de lezer zich 
spontaan in de Intnge in te leven. 
Best mogelijk echter dat bij het 
filmprodukt net het tegengestelde 
gebeurt. 

Spijtig IS in elk geval het ontbre
ken van een personenlijst: Indien 
de personages op voorhand zou
den bekend zijn (wat bij een 
toneelstuk en zelfs bij bepaalde 
romans het geval Is) dan zou het 
verhaal — of beter, scenario — 
reeds heel wat vlotter kunnen 
gelezen worden. 
Het boek werd voor het eerst 

gepubliceerd in 1975 bIj- The Vi
king Press Inc., New York 

Jan VAN BOSSUYT 

William Burroughs De laatste 
woorden van Dutch Schultz, 
14,90 gulden - 95 biz. Boelen Uit
gevers, Anna Vondelstraat 2a, 
Amsterdam. 

en een zin voor taakvervulling die 
een betere inspiratie waard zijn. 
Misschien ware het beter dat ze 
alle artistieke zelfoverschatting 
zouden afleggen en zich met hun 
potentieel aan métier zouden wij
den aan de fotografie als kunst-
ambachtelijke discipline in repor
tages, reklame, portret en techni-
,sche opdrachten. Immers, juist in 
deze sektoren is alhier een wat 
professionelere Inbreng meer 
dan noodzakelijk. 

Wandel ing 

Van Paul Ausloos (1927) over
tuigt de reeks portretten van 8 
Antwerpse dichters: echt schilde
ren met licht, een bestudeerde 
karakterduiding, een vaak aangrij
pende soberheid. Zijn retrofoto's 
weten te charmeren, maar te veel 
van het goede is nu eenmaal te 
veel. Aangrijpend Is de fotorepor
tage over gestoorde kinderen die 
Gerald Dauphin (1938) maakte: 
een prachtige situering en kompo
sitie al komt ook hier de nodeloze 
estetiek om het hoekje gluren. 
Antoon Dries (1910) haalt een 
dubbel huzarenstukje uit met zijn 
technisch perfekte 180° perspek-
tieven (maar waarom eigenlijk?). 
De metaalstudies en toneelfoto's 
van Anton Hardy (1941) zijn pro
bleemloos goed, dat Is een ver
dienste, maar dan ook niets meer. 
De objekten van Eddy Janssens 
(1949) leunen aan tegen het hy-
perrealisme in ds schilderkunst, 
daar heb je dan ook een camera 
voor. Liliane Lacasse (1950) foto
grafeert zoals het hoort en dat is 
alles wat van haar mag gezegd 

worden. De foto's rond het tema 
«ei» van Frank Philippi (1921) 
werden hier reeds eerder bespro
ken : hoogwaardige kleurenfoto
grafie vanuit een prijzenswaardi
ge zin voor exploratie. Filip Tas 
(1918) die België reeds vertegen
woordigde op de Biënnale van 
Venetië heeft ons het sterkst 
overtuigd. Zijn reeks één km2 
automobiel is een existentiële do
kumentalre die ook plastisch zeer 
voldragen in elkaar zit. De 10 
foto's van Bernd Urban (1944) 
zijn 10 goede foto's zoals er 12 in 
een dozijn gaan. Van Carl Uytter-
haegen (1944) zijn de landschap
pen het vermelden waard, de 
technisch feilloze «bachten » mis
sen elke noodzakelijkheid. Gas
ton Vermosen (1942) toont in erg 
mooie «bewogen» prenten de 
overbodigheid van deze moment
opnamen. De arbeidersportret
ten van Rudi Wouters (1952) leg
gen als het ware de vinger op de 
wonde van de hele tentoonstel
ling : verkeerd begrepen estetiek 
duwt de getuigende wezens
kracht van de fotografie in de ver
drukking. 

^ 

Fotografie in Vlaanderen, 
Centrum voor Kunst en Kuituur, 
Gewezen Sint-Pietersabdij, 
Sint-Pietersplein, Gent, 
tot 16 augustus. 

Poëzie Top-Tien 
Organizator, fenomeen en 
akteur Guido Lauwaert baat 
samen met Anne Lemaitre 
aan de Verloren Kost te 
Gent de boekenboetiek Can
did uit Deze boekhandel is 
kwasi uitsluitend gespeciali-
zeerd in poëzie, wat zeker 
geen sinekure maar wel een 
even vermetel als prijzens
waardig initiatief is (omdat in 
de gewone boekhandel de 
poëzie het maar al te vaak 
moeten afleggen tegen de 
kommerciëlere genres). 
Na een ervaring van ruim 
een half jaar hebben zij zo
pas getuigenis afgelegd van 
de toch niet helemaal tegen
vallende verkoopbaarheid 
van poëzie, door het publice
ren van een bestsellerslijst 
van dichtbundels. Bovenaan 
prijkt Hugues C. Pernath 
(met over een half jaar 49 
verkochte exemplaren). 

Tweede en eerste onder de 
levende Vlaarrise dichters 
staat Nic van Bruggen. In 
deze volgorde krijgen we 
verder: Jotie 't Hooft, Her
man De Coninck, Anton Van 

Wilderode, Marcel Van Mae-
le, Patrick Conrad, Remco 
Campert, Hans Andreus en 
Freddy de Vree. Opmerke
lijk is het ontbreken van 
enkele coryfeeën, de twee 
hoogste plaatsen voor pink 
poets en de lage gekwo-
teerdheid van de Hollandse 
dichters (wellicht ook door 
een voorlopig tekort aan be
schikbaarheid) 
De boekhandel is onder de 
naam Vanessa Fonds ook 
aktief als uitgever van poë-
zie-posters, waarop gedich
ten tot affiches gedrukt wor
den. Hier ziet de bestsellers
lijst er als volgt uit: Hugo 
Claus, Hugues C. Pernath, 
Gerard Reve, Nic Van Brug
gen, Johnnie Verstraete. 
Maar, laten we deze literaire 
aktualiteit relatief zien: een 
Vlaamse poëzie-bundel die 
een oplage van 1.000 exem
plaren haalt IS een uitzonde
ring en het Vanessa Fonds 
drukt zijn posters op gemid
deld 100 vellen. Rijk zal Gui
de Lauwaert er met van wor
den, de dichters ook niet 

Anne Lemaitre. 
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Het drama Van Impe 

Toen Vlaanderen het bericht vernam dat 
de kleine klimmer Lucien Van Impe een
zaam over de Franse Alpen holde sprong 
het hart van sportminnend Vlaanderen op 
En Mere kwamen de taferelen van juli-au-
gustus van verleden jaar weer voor de 
ogen Men dacht opnieuw aan gele verf en 
petjes met de naam van de grote kleine 
Merenaar 
Het mocht echter niet zijn, Lucien werd 
door pech en Thévenet achtervolgd 

Net op het ogenblik dat hij einde krachten 
was werd hij door een volgauto aangere
den en dook in het gras langs de weg Voor 
Kuiper en Thévenet was het maar een klein
tje om respektievelijk de overwinning en de 
gele trui te nemen 

Vlaanderen leeft mee met Lucien, hij verde
digde onze kleuren prachtig' 

Want meedoen is nog steeds belangrijker 
dan overwinnen 

J U 

Op de renbaan van Amiens zou nog 
eens een koers van de eeuw betwist 
worden Vraag was wie het snelst 
een kilometer zou kunnen afleggen 
de wielrenner Freddy Maertens of het 
renpaard Fakir du Vivier (van Alain 
Delon) Soort wedstrijd dat ook al 
vroeger werd versierd als wij ons met 
vergissen Wat er ook van zij onze 
Freddy kwam er niet bij te pas Hij 
werd kompleet uit de wielen gereden 
Voor wie de vraag wie de snelste is 
nog mocht interesseren Freddy had 
een gekwetste arm Maar het paard 
had ook met de goede vorm te pak
ken Zei de jockey Het meest verbij

sterende IS echter dat zowat 7000 
mensen waren opgekomen om die 
klownenj te komen bekijken Is er nog 
een soortement spektakel da men de 
mensen met kan aansmeren ? 

NIET Z O S L E C H T 

De redaktie van een krant kreeg van 
een lezer «onder de voeten» omdat 
ZIJ alle dagen vijf bladzijden volkladt 
met allerlei zinnige en onzinnige dm 
gen over de Ronde van Frankrijk en 
maar een keer een bladzijde overhad 
voor de Belgische atletiekkampioen 
schappen Natuurlijk heeft die lezer 
volkomen gelijk Maar hij zal toch ook 
weten dat een krant moet verkocht 

M A A N D A G : V o l g e n d jaar zal G u y M o r e a u 2,30 nneter h o o g 
sp r ingen D e t o e k o m s t straal t voo r ons • D I N S D A G 
Tr ies te ver jaardag het is t ien jaar ge leden dat T o m S i m p s o n 
st ier f o p de f lanken van de M o n t Ven toux , s lachto f fe r van d e 
dop ing • W O E N S D A G • Le jour de gloire Ie t o u r a Bruxe l -
les Et pou r les f lamands la m è m e c h o s e • D O N D E R 
D A G D o n Rev ie kuist zi jn s c h u p af als pa t ron van de Br i tse 
nat ionale voe tba lp loeg Z e g t dat d e Ho l landers niks"? • 
V R I J D A G . V o l g e n s « L e s S p o r t s » r i jdt M ikko la in de w e e k 
e v e n g o e d als 's z o n d a g s W a t een n ieuws, zeg • ZATER
D A G W I J beg innen de t rag iek van het V laamse vo lk beter te 
b e g n j p e n Ze l f s Luc Va- 'enne bl i jkt van V laamse a f k o m s t te 
zi jn • Z O N D A G : Pa tnck H o m b e r g e n v o o r de e l fde keer 
k a m p i o e n van België En blij dat hij is 

worden en dat de kopers nu eenmaal 
veel liever over de wielrennerij lezen 
dan over atletiek Verder dat kranten 
en koersen allebei commercele onder
nemingen zijn en met elkaar veel 
meer gemeen hebben dan met de atle 
tiek Ten slotte een volle bladzijde is 
niet zo slecht De echte sport — van 
liefhebbers en gehandicapten t i j voor 
beeld — moet het met veel minder 
stellen 

V L A A M S - B E L G I S C H 

Onze nationale kanoploeg nam deel 
aan een internationale meeting in Not
tingham Behalve dat de verplaatsing 
en het verblijf nogal wat te wensen 
overlieten — het hotel werd onmiddel 
lijk Coronation Street gedoopt en het 
eten was erger dan gewoon Brits — 
zijn er twee bemerkingen te maken 
Ten eerste dat onze ploeg het ver van 
slecht deed Zij behaalde zeven me
dailles en als men weet dat ook de 
Oosteuropeanen meededen bij de se
nioren za lmen licht begnjpen dat dit 
meer dan eervol is Tweede bemer
king de Belgische ploeg was een 
kompleet Vlaamse ploeg Wat er dan 
nog maar eens op wijst dat Vlaande
ren mans genoeg is om zijn eigen 
boontjes te doppen op sportgebied 

O U T 

Met het oog op de selektie voor de 
finales van de Europese atletiekkam-
pioenschappen werden her en der in 
Europa meetings georganizeerd Zo 
moesten onze heren naar Londen om 
het op te nemen tegen de Russen 
Britten, Fransen Zweden Joegosla-
ven leren en Oostenrijkers En onze 
dames trokken naar Stuttgart Zowel 
onze dames- als herenploeg werd uit
geschakeld In Londen werden de 

Russen en de Britten geselektioneerd 
in Stuttgart de Westduitsers en de 
Polen Wellicht zal wel niemand ver
wacht hebben dat wij zouden door
dringen tot de finale van de « groten », 
al valt daardoor voor onze atleten een 
mooie reis naar Helsinki, plaats van 
de finales in het water 

A R M 

Het IS natuurlijk geen nieuws voor wie 
het sportgebeuren zo een beetje 
volgt maar een interview met een jon
ge kerel als junior-renner van Holen 
treft ons altijd weer De jongen werd 
zopas wereldkampioen — van de 
junioren dus — in Oostenrijk en dat is 
wel een interviewke waard Op een 
bepaald ogenblik werd aan de jongen 
gevraagd wat hij de ganse dag zoal 
doet buiten fietsen He t ' antwoord 
was kort en duidelijk mets En bij enig 
aandringen wat aan zijn fiets sleute
len en wat muziek beluisteren Met 
alle begnp voor het feit dat de wielren
nerij een uitstekende broodwinning 
kan worden vinden wij het toch wat 
lichtzinnig zich op die ene met eens 
zo grote kans te verlaten en vooral 
een getuigenis van geestelijke armoe
de als men denkt daarmee zijn leven 
te kunnen vullen 

V E E L G E L D 

In Nederland werd een groot tennis
tornooi gespeeld, waarvan wij verle
den zondag de finale konden volgen 
op het tv-schermpje Van een finale 
was nauwelijks sprake daarvoor wa
ren de partijen al te ongelijk Wat ons 
meer interesseert is dat de overwin
naar zowat een half miljoen mocht 
opstrijken en de verliezer de helft 
Dat IS ten eerste een bom geld voor 
iets dat ten slotte toch niet van levens
belang IS voor de maatschappij Waar
bij dan nog moet bedacht worden dat 
de prijzen bij de volgende gelegen
heid verdubbeld worden Nu kan men 
aanvoeren dat tennis aan de top ten 
slotte professioneel is en dat men er 
zijn brood moet kunnen mee verdie
nen Daar ligt ons tweede bezwaar 
hoeveel verdienden degenen die al 
vroeg geklopt werden ' Of zijn die 
enorme verschillen — aan de sport 
nog meer eigen dan aan de maat
schappij in het algemeen — bill i jk' ' 

KLEINE PREE 

In «Het Laatste Nieuws» kwam een 
wielrenner aan het woord Willy In 't 
Ven om zijn naam met te noemen Hij 
is al veel jaren beroepsrenner, en 
behoort tot de goede helpers Hij rijdt 
de grote wedstnjden mee, en men 
vindt zijn naam regelmatig in de krant 
GrCte wedstrijden wint hij met en kan 
hij ook met winnen, vermits hij in 
dienst van een kopman r i jdt Hij vertel
de dat hij wel zijn brood verdient 
maar dat hij als gewoon fabneksar-
beider met minder zou verdiend heb
ben Wat ons vrij normaal l i jkt omdat 
het koersen ons met belangrijke lijkt 
dan de aktiviteit in de industrie Maar 
anderzijds vraagt men zich af of het 
loon van de doorsmee-renner in over
eenstemming IS met de enorme bedra
gen die in de wielersport «vergos-
seld » worden "̂  Geweldige bedragen, 
een kleine groep en lonen aan de eer
der lage kant Hoe njmt men dat te 
s a a m ' 

De 
ronde 
* De tour toert dus nog altijd 
rond Frankrijk en omgeving Ei
genaardig IS dat men zondag, de 
dag waarop wij « binnen » moe
ten, al veertien dagen aan het rij
den was en in feite nog moest 
beginnen De tijdsverschillen be
droegen luttele sekonden 

* Genoeg nochtans om Thu-
rau eindelijk van zijn gele trui te 
verlossen En Thévenet erin te 
helpen 

•*• Tot zondag hadden de Bel
gen nog niet veel potten gebro
ken Dne ritten voor Sercu en 
een halve voor Wellens 

* Zodat het tot dan blijkbaar 
vooral de ronde van de knech
ten was Zowat ieder om beurt 
mochten zij met ruime voor
sprong een nt winnen 

•* Dat ene José Nazabal dat 
deed precies voor de deur van 
ae firma waarvoor hij werkt is 
louter toeval 

•*• En de Belg Sercu in België 
d a n ' 

•*• Meer en meer «knechten» 
beklagen er zich over dat zij 
geen kans meer krijgen om iets 
te winnen Precies alsof gewone 
burgers met de sekretaresse 
van de baas naar konferenties 
kunnen gaan als ze daar zin in 
hebben 

*• Bracke heeft zijn velo laten 
stelen En Thurau heeft zich twin
tig minuten laten opsluiten m een 
hft 

* Wie verwacht had dat Bou-
dewijn en Fabiola aan hun hof-
poortje zouden staan als de tour 
voorbijkwam was eraan voor 
de moeite Niks van die toeren, 
zeiden zij in deugdelijk Frans 

* Smerige vraag van Jan van 
Rompay aan Luc Varenne 
«Spreekt gij beter Vlaams dan 
de Vlaamse koereuis Frans 
spreken ? » Ja zei Luc 

* Sercu won een premie uitge
loofd door «doppers» Gaat hij 
die aannemen ' 

* Anquetil heeft nu een groot 
geheim onthuld tijdens de 
koers at hij altijd maar peper
koek Naar het schijnt zijn zowat 
alle winkels in Franknjk hun pe
perkoek kwijt 

•*• Prins Laurens en Annie Cor-
dy willen als overwinnaar van de 
tour alleen Eddy Merckx zien 
Wat zal daartegen te doen zijn ' 

* Maar in Mere schijnt men 
zinnens als Van Impe weer wint 
met alleen zijn huis in het geel te 
schilderen maar heel het dorp 

* En voor de sportliefhebber 
hopen WIJ dat er tussen zondag 
en vandaag in de ronde ook wat 
gekoerst is zodat er ook eens 
wat over sport kan gepraat wor 
den 
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21 JULI 

BRT 

15.20 Militair défilé 
16.40 Ronde van Frankrijk 
17.25 Militair taptoe 
18.55 Beertje Colargol (f.) 
19.10 Zeven kleine Australiërs (f.) 
19.35 Kijk uit 
19.45 Nieuws-
20.20 Dagtaak van een koning 

Dokumentaire 
21.20 Kloosterleven 
22.55 Nieuws 

BRT 2 

15.20 Militair défilé 
16.40 Ronde van Frankrijk 
17.25 Militaire taptoe 
18.55 Beertje Colargol (f.) 
19.10 Zeven kleine Australiërs ( f ) 
19.35 Kijk uit 
19.45 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog (f.) 
21.10 Rubens en zijn tijd 

Dokumentaire 
21.35 Kondert : Frangois Glorieux 
2245 Zomeragenda 

NED. 1 

14.00 The world of magie 
Goochelshow. 

14.50 The Saphead 
Amerikaanse slap-stick-film 
(1920). 

16.00 Van hart tot hart 
18.55 Nieuws 
19.05 All in the family (f.) 
19.30 La Ricotta 

KortfÜm van Pier Paolo Pa-
solini. 

20.05 Nooit een stap terug 
Portret van zakenman Lord 
Thomson of Fleet 

21.00 Herenleed 
21.35 Nieuws 
21.50 Grey Gardens 

Dokumentaire over de fami
lie van Jacky Kennedy. 

23.25 Nieuws 

NED. 2 

18.00 Ronde van Franknjk 
18 45 Toeristische tips 
18.55 Nieuws 
19.05 Cijfers en letters 

Spelprogramma. 
19.25 De grote witte haai 

Dokumentaire 
20.00 Nieuws 
20.25 Comedy Hour (f.) 
21.15 Bij ons in Broek op Lange-

dijk 
Lichte muziek en amuse
ment. 

22.05 Brandpunt 
22 30 Nieuws 

NED. 2 

22 JULI 

BRT 

15.15 Ronde van Frankrijk 
18.55 Beertje Paddington CfJ 
19.00 Gestrand (f.) 
19.25 Zomeragenda 
19.45 Nieuws 
20.20 De nertsen dokumentaire 
20.45 Helse achtervolging 

Western C1946) 
22.20 KTRC-programma 
22.45 Nieuws 

NED. 1 

18.45 De fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19 04 Het Basjkirisch natuurreser

vaat 
In Rusland, op de grens van 
Europa en Azié 

19.35 Jack Parnell en de Big 
Band show 

20.15 Uitblazen in. . Drachten 
Amusementsprogramma. 

21.35 Nieuws 
21.50 Jim Rockford (fJ 
22.40 Nieuws 

18.30 Ronde van Frankrijk 
18.55 Nieuws 
19.00 Koning Bolo (f.) 
19.29 In Londen staat een huis (f.) 
20.00 Nieuws 
20.25 Wordt u al geholpen? (fJ 
20.55 Aktua TV 
21.35 De verpleegsters Cf.) 
22.25 Koning en Keizer (f.) 
23.15 Nieuws 

JtlMUi 
23 JULI 

BRT 

1600 Ronde van Frankrijk 
18.45 Beertje Paddington (f.) 
18.50 Disneyland 
19.45 Nieuws 
20.20 Mazzabubu 
21.10 Dure Broodjes (f.) 
22.45 Nieuws 
2310 Einde van de uitzending 

NED. 1 

15.30 Nieuws 
15.32 Aladin en de wonderlamp 
16.40 Bommen en granaten 

Dokumentaire 
17.00 Katy Cf.) 
18.30 Teleac 
18.45 De fabeltjeskrant Cf.) 
18.55 Nieuws 
19.04 Calimero Cf.) 
19.17 De man van zes miljoen CfJ 
20.05 Ik slaap wel op de bank 

Blijspel 
21.35 Nieuws 
21.50 Ik slaap wel op de bank 

Vervolg 
22.10 The Manhattan transfer 

Las Vegas show 
22.50 Nieuws 

NED. 2 

17.00 

18.30 
1855 
19.04 
19.30 
20.00 
20.25 
22.30 
22.40 

23.15 

Internationale tenniskam
pioenschappen van Neder
land 
Ronde van Franknjk 
Nieuws 
Black Beauty 
Zo vader, zo zoon 
Nieuws 
Rebecca 
Meditatie 
Emmy Verhey, Hans Vonk 
en Sibelius 
Nieuws 

24 JULI 

f'-",^ " - ^ 

BRT 

12.00 Rode van Frankrijk 
13.30 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden CfJ 
14.15 Ronde van Frankrijk 
16.55 Folklorefestival Middelker

ke 
17.40 Tenuto '77 
18.45 Beertje Paddington CfJ 
18.50 Ondergaande wereld 

Dokumentaire • 
1945 Nieuws 
20.00 Sportweekend 1 
20.30 Vrouw zoekt moordvent 

Blijspel 
2210 Nieuws 

NED. 1 

16.00 
16.02 
18.30 
1855 
19.00 
19.05 
1955 

20.30 

22.05 

22.15 
22.25 

Nieuws 
Ronde van Frankrijk 
Teleac 
De fabeltjeskrant Cf.) 
Nieuws 
Reuzen van de zee 
Oude muziek vanuit de Ja-
cobikerk te Utrecht 
Herinneringen der gerech
tigheid 
Dokumentaire. 
Zomer 
Vivaldi 
Tot besluit 
Nieuws 

NED. 2 

18.55 FlorisCf) 
19.25 Studio Sport 
20.40 De Tijgerbrigade CfJ 
21.35 Nieuws 
21.40 Colossus 

Dokumentaire 
22.30 Nieuws 

25 JULI 

BRT 

18.55 Beertje Colargol CfJ 
19.00 Klein, klein kleutertje 
19.15 Sporttribune 
19.45 Nieuws 
20.15 Liedjes van nu en toen 

Amusementsprogramma 
20.45 Leyen en dood van Penelo

pe Cf.) 
21.35 Het humorfestival 1977 in 

Knokke-Heist 
22.25 Nieuws 

NED. 1 

18.45 
18.55 
19.04 
1930 

21.35 
21.50 

22.45 
23.00 
23.04 

De fabeltjeskrant 
Nieuws 
Black Beauty Cf.) 
Herinnering der gerechtig
heid 
Dokumentaire 
Nieuws 
Herinnering der gerechtig
heid 
Kerkepad 
Uitzending van Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

18.45 De fabeltjeskrant CfJ 
18.55 Nieuws 
19.04 Filmblik 
20.00 Nieuws 
20.25 De verdoemden 

Franse speelfilm 
22.10 Achter het nieuws 
22.45 Nieuws 

iMü 
26 JULI 

BRT 1 

18.55 Beertje Paddington ( f ) 
19.00 Jazz in de schuur met Al-

phonse Mouzon kwartet 
1945 Nieuws 
20.15 Laurel en Hardy CfJ 
20.45 De Middellandse Zee 
21.35 Uit de wereld van Guy de 

Maupassant 
22 40 Het vrije woord 
23.10 Nieuws 

BRT 2 

18.55 Beertje Paddington Cf.) 
19.00 Jazz in de schuur 
1945 Nieuws 
2015 Nieuwsmagazine 
21.05 Het wonderbare geheim 

VS-film 
22.50 Einde van de uitzending 

NED. 1 

14.00 Jopie boem boem 
1500 Abba-dabba-doo 

Programma rond Abba. 

18.45 De fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
19.04 Het geheim van de profes

sor 
Britse jeugdfilm. 

20.30 Familieportret 
21 35 Nieuws 
21.50 De verdoemden Cf.) 
23.35 Nieuws 

NED. 2 

18.45 De fabeltjeskrant Cf) 
18.55 Nieuws 
19.05 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
20.00 Nieuws 
20.25 Gemini Man CfJ 
21.15 Avro's zomerkwis 
22.15 Televizier magazine 
22.55 Nieuws 

27 JULI 

BRT 

17.30 Tip-Top 
18.45 Beertje Paddington CfJ 
18.50 De onzichtbare CfJ 

1945 
20.15 
2040 

21.05 
22.30 

NED 

15.30 
15.50 

18.45 

Nieuws 
Rhoda Cf.) 
Ontmoeting met China 
Dokumentaire. 
Spel zonder grenzen 
Nieuws 

. 1 

Dames en heren 
A song is born 
Amerikaanse muzikale 
speelfilm van 1948 
De fabeltjeskrant 

18.55 Nieuws 
19.04 Van gewest tot gewest 
19.40 

2045 
21.00 

Liefde en lange vingers 
TV-film 
Nieuws 
Spel zonder grenzen 

22.35 Nieuws 

NED 

18.45 
1855 
19.04 

19.29 
20.00 
20.25 
20.30 

.2 

De fabeltjeskrant (fJ 
Nieuws 
Kapitein Noach en zijn drij
vende dierentuin 
Tekenfilm. 
Kenmerk 
Nieuws 
Socutera 
Shalako 
Avonturenfilm 

22.10 George Baker Selection 
22,35 Starsky and Hutch CfJ 
23.25 
23.30 

Veronica's agenda 
Nieuws 

TY-SELEKTIE 
D O N D E R D A G 21 J U L I 
13 u. 50 — RTB — D e gek van 
labo 4 (Fr. 1967) 
K o m e d i e van J a c q u e s Berna rd . 
M e t Jean Le fèbv re , Be rna rd BÜer, 
Mar ia La tour e.a. 

15 u. — F-2 - - D e mascot te van 
het regiment ( U S A 1937) 
A v o n t u r e n d r a m a van J o h n Ford . 
M e t Sh i r ley Temple , V . M c L a g l e n , 
C e s a r R o m e r o e.a. 

20 u. 30 — F-3 — Un divorce 
heureux (Fr. 1975) 
D r a m a van Henn ing Car lsen. M e t 
J e a n Roche fo r t , Bul le Ogier , A n 
d r e Dussel ier , e.a. 

20 u. 4 0 - BRT - Helse achter
volging ( U S A 1956) 
A v o n t u r e n f i l m van Franc is D. Ly
on . M e t B e s s Parker, Je f f r ey Hun 
ter, C laude J a r m a r e.a. 

21 u. — RTL — Gehe ime op
dracht voor Lemmy Logan ( I t -
Sp. 1967) 
Splonagef i lm van G io rg io Stefan i . 
M e t Luis Devi l l , Gia German i , 
A l f r e d o M a y o e.a. 

22 u. 05 - RTB-1 - Elvis show 
( U S A 1970-71) 
D o k u m e n t a i r e van Den is San
ders . M e t Elvis Presley, J a m e s 
Bu r ton , G len Hard in e.a. 

Z A T E R D A G 23 J U L I 

20 u. 32 — F-2 — D e grote kuis 
(Fr. 1968) 
Sat i r i sche k o m e d i e van Jean-Pier
re M o c k y . M e t bourv l l , Franc is 
B lanche, Jean Poitre. e.a. 

20 u. 45 — RTB — De verover
aars ( V S A 1939) 
A v o n t u r e n d r a m a van M ichae l 
Cur t iz . M e t Errol Flynn, B r u c e 
Cabo t , Ol iv ia D e Havi l iand, e.a. 

21 u. — RTL - Franz (Bel.-Fr. 
1972) 
Psycho log isch d rama van Ja
c q u e s Brei . M e t J a c q u e s Bre i , 
Barbara , Danie le Evènou e.a. 

22 u. 05 — D 3 — D e zonderl in
ge heer Victor (Fr. 1938) 
Drama t i sche komed ie van J e a n 
Gremi l lon . M e t Raimu, Pierre Blan-
char, V iv iane Romance , Made le i 
ne Renaud e.a. 

V R I J D A G 22 J U L I 
20 u. 35 - RTB-2 — Fataal 
tweegevecht ( I t -Fr-Duits 1973) 
W e s t e r n van Giancar io Sant i . 
M e t Lee V a n Cleef, Jess Hahn, 
Ho rs t Frank, Peter O'Br ien, M a r c 
M a z z a e.a. 

21 u. 15 — D-2 — Duivel in van 
het westen ( U S A 1960) 
W e s t e r n van G e o r g e Cukor . M e t 
Soph ia Loren , An thon ie Qu inn , 
S t e v e Forrest , Ma rga ra t O 'Br ien 
e.a. 

20 u. 25 - Ned-2 - R E B E C C A 
( V S A 1940) 
Psycho log ische thri l ler van A l f r e d 
H i t chcock . M e t J o a n Fontaine, 
Lau rence Olivier, G e o r g e San
d e r s e.a. 

RTL — Dav id Copperf ie ld ( V S A 
1935) 
D r a m a van G e o r g e Cuko r . M e t 
W . C Fields, Fredd ie Bar tho lo
m e w , L ionel B a r r y m o r e e.a. 

Z O N D A G 24 J U L I 
F-1 — D w a r s door Parijs (Fr.-lL 
1956) 
K o m e d i e m e t b i t tere o n d e r t o o n 
van C laude Autant -Lara . M e t 
Bourv i l , Jean Gabin , Jeanne t te 
Batt i e.a. 

D-1 — D e zes beren van clown 
Cibulka (Szech. 1072) 
Jeugd f i lm van O d r i c h Lipsky. M e t 
Lubomi r L ipsky, Mi los K o p j e c k y , 
J a n Lib icek e.a. 

15 u. 30 — D-2 — Ot to , de flie
refluiter (Dr 1957) 
Muzika le f i lm d o o r Geza V a n Szif-
fra. M e t G e r m . Damar, W . Giller, 
Gu tnhe r Phil ipp, P. Horb iger e.a. 

M A A N D A G 25 J U L I 
20 u. 25 — N-2 — D e el len-
digen (Fr. 1957) 
D r a m a d o o r Jean-Paul Le Gha-
nois. M e t J e a n Gab in , Be rna rd 
Blier, Bourv i l e.a. 

21 JULI 1977 
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KUNSTSCHILDER FONS MACHARIS: 

gfik ben altild bang dat 
het nieuwe het oude 

kapot zal maken." 

AALST. — In de wachtkamer van hel 
kabinet van VU-schepen De Neve te 
Aalst prijkt een der gaafste 
monumentale marines van de 
Vlaamse schilder Fons Macharis (50 
jaar): Permeke-geel doek vol 
weemoed en bezinning, maar met het 
rustig zelfbewustzijn van het volk 
van de Lage Landen bij de Zee. 
Fons Macharis vertegenwoordigt 
een soort integraal 
kunstenaarschap. Want Macharis is 
dichter en schilder, fervent 
muziekspeler en vóór hij zich 
volledig op de schilderkunst zou 
toeleggen ook toneelkunstenaar. 
Macharis is vijftig geworden. Naar 
aanleiding daarvan loopt thans in 
Veurne een belangwekkende 
tentoonstelling van zijn schilderwerk 
— marines en landschappen. Een en 
ander heeft ons ertoe aangezet de 
kunstenaar Macharis in zijn woning 
te Aalst te gaan opzoeken voor een 
gesprek. 

Fons Macharis is op 18 maart 1927 
geboren in Denderbelle (Dendermon-
de). Hij liep kollege in Dendernnonde 
en werd nog tijdens die kollegejaren 
spelend lid van de fanfare en van de 
gerenommeerde toneelvereniging van 
zijn dorp, waar hij na W O II Staf Brug
gen en later Herman Bruggen als 
toneelleider en artistiek bezieler kreeg. 
Naast zijn vaste plaats in de rederij-
kersgilde van Denderbelle, trad hij hier 
en ginds op als gastakteur Een gevuld 
artistiek leven dus. Maar na zijn huwe
lijk en de eruit voortvloeiende verhuis 
naar Aalst viel voor Macharis de 
toneel- en muziekaktiviteit bijna volle
dig stil. 

«Ik speelde voor drie toneelvereni
gingen en voor vier fanfares en toen 
dat door mijn huwelijk en mijn verhui
zen naar Aalst allemaal niet meer 
mogelijk was, gooide ik me op een 
nieuw engagement de schilderkunst» 
Dat was tien jaar geleden. Tekenaka-
demie of kunstschool liep Fons Macha
ris niet Hij moest alles zelf vinden en 
ondervinden, proeven en beproeven. 
De moeilijke weg van zelfvorming dus. 
Maar dit alles bracht toch ook weer 
een aantal fundamentele voordelen 
met zich : hij was gemotiveerd, hij had 
niemands invloed ondergaan, hij bezat 
ook de vrijheid ergens zelf te begin
nen, een eigen stijl en techniek op te 
zetten De opening van een gekende 
ontspanningsgelegenheid te Aalst 
bood hem de kans een eerste maal 
met zijn werk naar buiten te komen. 

Sindsdien namen zijn tentoonstel
lingen gestadig toe . de tentoonstelling 
die thans loopt in Veurne — waar 
Macharis steeds weer terugkeert en 
waar men hem de schilder van de zee
ën en de zunnen is gaan noemen — is 
intussen reeds zijn dertigste konfronta-
tie met de kritiek. 

— Welke afstand ligt tussen uw eer
ste werk en dat van Veurne 1977? 
« Technisch ben ik enorm geëvolueerd. 
Thematisch echter niet: de zee, het 
landschap en de zee, de zee met haar 
oneindigheid en haar verpletterende 
overheersing van de er nietig tegen
overstaande mens. Op een bepaald 
moment is er wel een zijweggetje 
geweest — tijdelijk en zonder daarom 
het marine-thema op te geven — • 
enkele monochrome, monumentale 
moeder-figuren. 

Aanvankelijk schilderde ik erg brut en 
met vrij grof relief nadien verliet ik die 
techniek voor die van het vlakschilde-
ren, maar uiteindelijk keerde ik toch 
weer terug naar het reliëfschilderen. 
Op die weg bleef ik dan verdergaan. 
Tot ik meende dat ik wel eens in een 
doodlopende straat kon eindigen: 
technisch waren golfslagen van vijf 
centimeter wel een absolute grens tus
sen het schilderen en het beeldhou
wen Maar ik heb me daaruit na lang 
piekeren toch weer kunnen redden: ik 
poog nu mijn maagdelijke-ruwe man
nes én de zon samen op doek te bren
gen in een soort simultanisme, dat wil 
zeggen de zon en de zee zijn samen 
één wereld.» 
— Kan je dat blijven volhouden, de 
zee... de zee...? 
Ikzelf dacht vroeger wel eens dat het 
niet kon. Maar ik ontloop dat eigenlijk 
toch weer met Op een bepaald mo
ment wijdde ik een hele tentoonstelling 
aan het thema van de nietige mens in 
de oneindigheid. En die oneindigheid 
was natuurlijk spoedig weer de zee... 
Op een paar uitzonderingen na — zie 
eerder de periode van de monochro
me en monumentale moederfiguren — 
ben ik steeds een landschap- en mari-
neschilder gebleven. Maar geen detail
werk daarin. Altijd ruw en fel, passio-
nant zoals mijn karakter misschien wel 
IS. Ik moet geen schilder zijn om de 
subtiele verfijning van het detail te 
gaan doen Dan kon ik beter fotograaf 
of tekenaar zijn.» 
— Waar plaatst U uzelf als kunste
naar ? 
«Ik ben een impressionist Of neen, 
een symbolist eigenlijk. Kleur, diepte 
van de kleur, svmboolwaarde ervan. En 

met de laatste evolutie in de techniek 
van mijn werk zit ik eigenlijk vrij diep in 
de symboliek. Maar in de kleur zou ik 
me een impressionist noemen, in de 
gevoelswaarde een expressionist En
fin, het is allemaal zo moeilijk te duiden 
met die stijlen. Ik ga mijn weg, als 
Macharis. 

Maar wat ik daarbij toch moet onder
strepen de muziek speelt een grote 
rol in mijn werk Mijn werk bevat veel 
komponenten van mijn muzikaal bele
ven : diepte, somberheid, verrukking...» 

— Welk mens houdt U verborgen 
achter de naam Macharis ? 
«Men zegt over mij dat ik een fel 
karakter heb, dat ik wispelturig ben. 
Dat zal dan ook wel zo zijn Dat slaat 
vooral op mijn schilderwerk. In mijn 
gedichten ben ik vooral een kontes-
tant Als schilder geraak ik nooit uitge
praat over het landschap, het land
schap van de zee. Ik ben dus een hard 
dichter en een zachtzinnig plastisch 
kunstenaar 
In het laatste geval ben ik vooral een 
bewonderaar Dat bewonderen maakt 
me als mens erg konserverend • ik ben 
altijd bang dat het nieuwe de schoon
heid van het oude zal ten'-t doen.» 

— Hoe zou U uw werk verdedigen 
tegenover iemand die het kontes-
teert ? 
«Bijvoorbeeld door te zeggen dat ik 
algemene waardering geniet met mijn 
werk. Maar dat is natuurlijk te gemak
kelijk. Misschien door de positie van 
mijn werk, thematisch en technisch. 
Want dat laat toe dat mijn werk noch 
als figuratief noch als abstrakt over
komt Het voordeel hiervan is dat elke 
toeschouwer daarin nog een flink deel 
van zijn persoonlijke droomwereld kan 
leggen.» 

— Zoudt U ook rechter kunnen zijn 
over uw eigen werk ? 
«Ik ben niet zeer kritisch voor mezelf 
Dat klinkt met erg fraai, maar ik geef 
het ruiterlijk toe. Ik zou mijn werk 
beoordelen naar mijn eigen persoon
lijkheid: mijn werk is wat ikzelf ben. 
Ontladingen van kleur zijn ontladingen 
van mijn eigen gevoelswereld Ik ben 
erg romantisch, soms tot in het gevoe-
lerige toe. Maar toch dekt mijn werk 
met helemaal mijn persoonlijk zijn. om 
mij als kontestant als vechter voor het 
behoud van vele dingen te leren ken
nen moet men naar mijn gedichten 
toe. Terwijl ik in mijn schilderwerk 
eigenlijk een bewogen toeschouwer 
ben van de natuur, ben ik in mijn 
gedichten vaak een geïrriteerde vech
ter tegen de nieuwe dingen die mijn 
schoonheidsbeeld zouden kunnen be
dreigen. » 
Fons Macharis is tot einde dezer 
maand (27 julO dus de gast van het 
Spaans Paviljoen in Veurne Daar kun 
je naar ons gevoelen en onze smaak 
zijn werken verdelen In drie groepen 
het typische Macharis-cachet van de
gelijkheid, enkele doeken waarin de 
kunstenaar zijn gewone peil met be
reikt en tenslotte enkele doeken waar
van men alleen maar kan zeggen. 
steengoed. Tot die laatste behoren 
een paar marines van beperkte afme
tingen en een monumentaal land
schap. De nummers van die doeken 
verklappen wij liever niet. U moet ze 
zelf te Veurne eens gaan opzoeken 
Die doeken en het hele werk van 
Machans. 

Frans-Jos Verdoodt 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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