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Schijn en 
werkelijkheid 

Staa ln i jverhe id : opnieuw verh i t te g e m o e d e r e n zie biz. 

Het politieke najaar start al 
onmiddelli jk terug in het 
teken van het Egmontpakt. 
Rond de verklaringen van 
staatssekretaris De Bondt in 
het CVP-ledenblad Zeg is 
een betwisting ontstaan die 
van aard is, het emotioneel 
klimaat terug aan te 
wakkeren. Er zijn daar 
voorlopig twee bedenkingen 
bij te maken. Ten eerste moet 
Tindemans nu maar eens 
zorgen voor orde in zijn 
regering. Een bewindsploeg 
die zich de delikate taak van 
een kommunautair akkoord 
tot doel gesteld heeft, moet 
méér kohesie vertonen dan 
tot nu toe het geval bleek. 
Ten tweede is het niet slecht 
dat de parti jvoorzitters van 
de meerderheid en de 
staatssekretarissen aan tafel 
gaan zitten. Dat wordt 
wellicht een delikate 
operatie ; het was echter van 
meet af aan duidelijk dat de 
tenuitvoerlegging van het 
Egmontpakt van dichtbij 
moet gevolgd worden door 
de ondertekenaars ervan. De 
tekst van het akkoord 
schittert zeker niet op alle 
plaatsen door duidel i jkheid; 
bij betwisting is het dan ook 
evident, dat de 
onderhandelaars mekaar 
konfronteren met de geest 
en het klimaat — dat er een 
was van pacifikatie — waarin 
de teksten tot stand kwamen. 
In de rand van het eigenlijk 
politiek gebeuren loopt in 
Vlaanderen de polemiek over 
de fundamentele aspekten 
van het Egmontpakt verder. 
Het is nogal evident, dat in 
een dergelijke belangrijke en 
voor de toekomst van 
Vlaanderen bepalende 
aangelegenheid het voor en 
het tegen steeds opnieuw 
worden afgewogen. Het lijkt 
ons daarbij vanzelfsprekend 
dat uitgegaan wordt van het 
pakt in zijn geheel en dat de 
nadelige aspekten 
afgewogen worden tegen dit 
geheel. 

De polemiek speelt zich 
echter vaak beneden dit 

vanzelfsprekend niveau af. 
Een aantal mensen en 
verenigingen in Vlaanderen 
schijnen aan absoluut 
geheugenverlies te lijden. 
Men doet alsof de Vlaamse 
meerderheid nooit 
verkwanseld werd in een 
onzalige 
grondwetsherziening; men 
doet alsof er nooit de 
gewestvorming — Périn 
gev/eest is en alsof de 
bedreiging met een 
definitieve drieledige 
struktuur nooit heeft 
bestaan. Het 
geheugenverlies neemt 
ergerlijke vormen aan, 
wanneer men thans moet 
vaststellen dat aan opbod in 
Vlaams radikalisme wordt 
gedaan door mensen en 
verenigingen, die destijds de 
Volksunie in de kou lieten 
staan toen zij haar eenzame 
stri jd voerde tegen de 
grendeigrondwet. Zo wordt 
het beeld fundamenteel 
vertekend en plooit men de 
werkelijkheid naar een fiktie. 

De werkelijkheid aan de 
vooravond van het 
Egmontpakt was, dat , zonder 
dit pakt thans de trein van de 
drieledige gewestvorming 
definitief en onhoudbaar in 
zijn spoor zou lopen. De 
werkelijkheid was dat de 
Vlaamse Beweging sinds het 
hoogtepunt van 1968 vaart 
verloren had en dat de tijd — 
ook en vooral in en rond 
Brussel — tegen Vlaanderen 
speelde. 

Deze blijkbaar 
onafwendbare evolutie werd 
doorkruist door het 
Egmontpakt. We ontveinzen 
ons de moeilijkheden en 
gevaren bij het 
verwezenlijken van dit pakt 
niet. Precies daarom zou de 
volledige slagkracht van de 
Vlaamse Beweging gebun
deld moeten gericht 
zijn op het grote doe l : de 
verwezenlijking en de 
opbouw van de Vlaamse 
staat 
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UITNODIGING 

In «WIJ» van 21 juli lazen wij dat de 
heer J W uit Berchem het blijkbaar 
met eens is met het standpunt van het 
plaatselijk Volksunie-bestuur i v m het 
Egmontpakt Dat is uiteraard zijn 
goed recht 

Zijn bewering dat het VU-bestuur 
sinds vele jaren nooit de mening van 
de leden heeft gevraagd is beslist 
niet waar Zo heeft de afdeling bv bij 
de voorbije verkiezingen ledenverga
deringen ingericht, waarvan wij wel 
toegeven dat zij qua aanwezigheid 
met het vei-hoopte sukses kenden en 
waar de heer J W naar ons weten, 
ook met present was Des te opvallen
der IS het feit dat de Vü-leden van 
Berchem de richtlijnen van het be
stuur i v m deze verkiezingen op een 
voorbeeldige manier hebben opge
volgd Zo IS ook ons sekretanaat elke 
maandagavond open voor iedereen, 
leden en ook met-leden Ook hier heb
ben WIJ de heer J W nog met mogen 
ontmoeten 

Het IS waar, dat het merendeel van de 
VU-bestuursleden sympathiek staan 
tegenover Zuid-Afnka, doch dit is 
nooit ofte nimmer een punt van dis
cussie geweest in een bestuursverga
dering De Volksunie-Berchem heeft 
hieromtrent nooit een officieel stand
punt ingenomen 

W I J zullen het erg op pnjs stellen, 
mocht de heer J W , zijn n-iemng ook 
eens direkt aan het VU-bestuur van 
Berchem kenbaar maken bv via ons 

sekretanaat Van Marsenillestraat 29 
2600 Berchem - tel 031/392554 

Renaat Van Beeck, 
afdelingsvoorzitter 

REGIONAAL 

Het zal U met onbekend zijn dat het 
de meest volkse dagbladen zijn met 
gemeentelijk nieuws in woord en 
beeld, die de grootste oplage berei
ken Maar de gewestelijke korrespon-
denten zijn meestal weimg objektief 
Er IS de laatste tijd ongetwijfeld in WIJ 
meer uitgebreid nieuws, maar het 
beperkt zich meestal tot enkele ge
westen, zoals voor West-Vlaanderen 
Oostende en Izegem 

Er schort iets Ofwel wordt ons week
blad met gelezen door eigen mensen 
ofwel blijven de verantwoordelijken 
voor het gewestelijk nieuws in gebre
ke 

Onder de abonnees zijn er die de 
soms zware politieke bijdragen niet 
kunnen lezen of verteren en aangewe
zen zijn op lichtere kost, m n hei 
gewestelijk nieuws 

U moet weten dat een afdeling on
rechtstreeks inspiratie kan vinden in 
de gepubliceerde aktiviteiten van de 
geburen 

Het plaatselijk nieuws is met te onder
schatten ook een meeleven bij ge
boorte, sterfgeval, bruiloft benoeming, 
enz 

Er IS geen doorstroming van de afde
lingen naar ons weekblad en dat bete
kent bloedarmoede in bepaalde afde
lingen 

A L, Menen 

Red — W I J doen een speciale In
spanning om het gewesteli jk nieuws 
nog beter aan bod te laten komen. 
Daarbij rekenen wij op de steun van 
tientallen goede medewerkers. 

WEMMEL - TROEL 

De pluralistische jeugdgroep «Troel» 
IS er nog steeds niet in geslaagd in 
Wemmei een trefcentrum te beko
men Vorig jaar werd aan de burge
meester van deze randgemeente met 
faciliteiten een verzoek ingediend ge
steund door 150 jongeren om over 
een jeugdlokaal te kunnen beschik
ken Adressen van leegstaande hui
zen werden voorgelegd samen met 
inlichtingen over de subsidies waar
over de jeugdhuizen in omliggende 
gemeenten beschikken Maar in de 
aanvraag werd onderstreept dat het 
ging om een groepenng van neder-
landstalige jongeren 
Allicht zit daarin de reden dat de aan
vraag onbeantwoord bleef De burge
meester had wel toegezegd de zaak 
aan de gemeenteraad voor te leggen, 
maar dat gebeurde met Op verzoek 
van de Vlaamse oppositieleden waar
om dat punt met ter sprake kwam 
werd geantwoord dat op konkrete cij
fers werd gewacht Al was de lang 
voordien ingediende aanvraag rijkelijk 
voorzien van ramingen en statistische 
gegevens Een afvaardiging van 
« Troel» interpelleerde de burgemees-
uerna die raadszitting, doch werd nau
welijks te woord gestaan 
Deze aktieve jongerengroep staat 
derhalve nog steeds op straat Meer 
nog op 10 juli werd aangevraagd om 
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tijdens de jaarmarkt van 22 augustus 
volksdansen te mogen organiseren 
Zelfs dat werd geweigerd met als 
argument dat zoiets met mag worden 
geimproviseeerd Dit voor een aan
vraag die 40 dagen op voorhand 
werd ingediend en zonder te informe
ren naar de al in gang zijnde oefen-
stonden I 
De enige hoop van de Wemmelse 

jeugdgroep is dat het ministerie van 
Nederlandse kuituur een huis zal ter 
beschikking stellen waarvoor de be-
stuurskommissie van het njkskultu-
reel centrum « De Zandloper» al stap
pen heeft gedaan Van de gemeente 
zelf heeft de Vlaamse jeugd immers 
mets te verwachten 

(Karel De Witte, Wemmei) 

PAKT NEEN - PAKT JA 

In hetzelfde nummer (dit van 26 oogst jl.) waarin wordt geschreven 
dat » volgens de Vlaamse Bewegmg het Vlaamse belang een alles 
primerende volkszaak is waarover geen kompromis kan gesloten 
worden - , schrijft het weekblad - De Nieuwe - enkele biz. verder het 
volgende : 

'Als men dit programma leest, wordt duidelijk dat de volksnat iona
listen zeer veel hebben toegegeven (...) maar dat zij anderzijds een 
belangrijke overwinning hebben behaald wat de regionalizatie 
betreft C.) Hoe dan ook, het gaat hier om een globaal akkoord waar
van alle punten stuk voor stuk in konkrete wetten moeten worden 
omgezet Dit betekent dat de strijd voor de politieke speerpunt van 
de V laamse Beweging allesbehalve gestreden is. ( ) Maar, zelfs los 
van de inhoud van het programma-akkoord, is de erkenning van de 
onmogelijkheid tot het voeren van om het even welke politiek zon
der direkte betrokkenheid van de volksnational isten reeds een 
belangrijke, en waarschijnlijk onomkeerbare, stap vooruit» ! 

Gezichtsbedrog ? Schriftvervalsing ? Of, volgens de terminologie 
van « De Nieuwe «, volksverlakkerij ? Inderdaad, want wat hierboven 
werd geciteerd komt uit een beschouwing over de kommunistische 
machtsstrijd in ... Italië. Enkel hebben we in dit kommentaar de woor
den « kommunisten » vervangen door « volksnat ional isten », en '.lin
kerz i jde » door « speerpunt van de V l a a m s e Beweging ». 

Helaas, wat met zoveel sympatie voor de kommunistische broeders 
in Italië gold, geldt natuurlijk niet voor de Volksunie in Vlaanderen, 
voor wie « D e Nieuwe» en andere Gazetten (van Antwerpen of 
elders) steeds zulke overtuigende stern-adviezen hebben uitge
bracht. 

Guido Van In, senator 

brief van de 
redaktie 

B r u s s e l , '31 a u g . 19 7 7. 

Waarde l e z e r ( e s ) , 

Het komitee van redakteurs ver
welkomt een nieuwe medewerker. 
Het is een ijverig man die be
loofd heeft beslag te leggen op 
heel wat plaatsruimte in ons 
weekblad. 
Onze nieuwe medewerker is na
melijk in de Vlaamse perswereld 
welbekend als publiciteitschef. 
WIJ hebben niet de gewoonte met 
chefs te werken, maar wel weten 
we dat Karel Severs in de ko
mende maanden ervoor zal zorgen 
dat dit weekblad meer troeven 
in handen zal krijgen. 
U heeft het reeds vorige week 
kunnen merken, en ook aan het 
WIJ-vakantienummer. 
In het begin van dit jaar kon
digden we aan onze redaktionele 
inspanningen sterk op te -drij
ven . 
Voor een bredere kommerciële 
armslag zorgt onze nieuwe 
medewerker. 

WIJ ï 
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Staalnijverheid: 

opnieuw verhitte gemoederen 
BRUSSEL-GENK. — De arbeidsplaats van honderden arbeiders in 
de staalsel<tor wordt weerom zenuwachtig besproken. Waalse 
arbeiders van de Luxemburgse onderneming Rodange-Athus kwa
men tot in Brussel op straat om hun belangen te verdedigen. 
De regering bleef niet ongevoelig voor dit sociale konflikt, en naar 
verluidt zou de kabinetsraad van vri jdag een « bevredigende oplos
sing voor de tewerkstell ing » goedkeuren. 
Maar ook elders in de staaJwereld geraken de gemoederen opnieuw 
verh i t : bij Allegheny-Longdoz in Genk bij voorbeeld... 

Eind mei waren daar 700 Limburg
se werknemers (arbeiders en be
dienden) techniscli werkloos, als 
gevolg van een staking van 42 
Luikse arbeiders in het Luikse 
Chertal. De slotsom was dat een 
miljoeneninvestenng in het renda
bele Genkse bedrijf op de lange 
baan werd geschoven, en de 
Chertalvestiging daarentegen wél 
voor 100 miljoen fr mocht investe
ren, mét staatswaarborg... 
De toekomst van de staalbedrij
ven werd dan in handen gegeven 
van het Amerikaanse studiebu
reau McKinsey. De werknemers 
van ALZ-Genk kregen inmiddels 
gisteren de gelegenheid om hun 
ongenoegen aan Cockerill-direk-
teur Charlier kenbaar te maken. 
Zowel Waalse staalbarons als 
het kernkabinet kunnen morgen 
bezwaarlijk ontkennen dat zij niet 
op de hoogte waren van het 
Genkse ultimatum: bij ALZ moet 
spoedig een tweede slijpmachine 
geïnstalleerd worden; anders 
komt de konkurrentiële positie 
van het bedrijf m het gedrang. 

K R I K K E L 

Over het industriële onweer in de 
staalnijverheid berichtten we 
reeds uitgebreid in WIJ van 30 
juni. We schreven toen : « het kon-
flikt Chertal-ALZ is een krachtme
ting met verstrekkende sociale en 
politieke gevolgen...» 
Het welingelicht financieel-ekono-
misch magazine «Trends» brengt 
in zijn nummer van 1 september 
een bericht over nieuwe verwik
kelingen onder de veelsprekende 
hoofding; «de messen worden 
geslepen.» 
Inderdaad, hoewel officieel een 

staakt-het-vuren werd afgekon
digd tot begin van volgend jaar 
— als McKinsey zijn miljoenenstu
die beëindigd zal hebben — wor
den patroons en werknemers bij 
ALZ weer bijzonder krikkel. 
En niet zonder reden. Cockerill-
baas Julien Charlier ligt overhoop 
met de Kempische Investerings
maatschappij (K.I.VJ over het al 
dan niet behouden van een uitge
sproken meerderheidspartkapatie 
van Cockerill in ALZ-Genk. 
Het gaat hier om een belangrijk 
duel : de beslissing terzake be
paalt de mate van afhankelijkheki 
van de Genkse staalondememing 
t o.v. de Waalse zieltogende staal-
industne. Bovendien is er ook een 
technische innovatie die het staal-
dossier duchtig dreigt overhoop 
te halen. 
De expansie van het Genkse 
bedrijf werd door de regering op 
5 maart voorlopig afgeremd wat 
betreft de installatie van een twee
de slijpmachine; onontbeerlijk 
voor de overlevingskansen van 
ALZ. 
Nu blijken ingenieurs in Groot-Brit-
tannië een reusachtiger slijpma
chine ontworpen te hebben die 
— zo bericht «Trends» — het 
driedubbele van de produktie van 
de huidige omstreden machines 
kan ontwikkelen... 
Het is duidelijk dat de investe-
ringspenkelen in Genk door deze 
Britse innovatie in een nieuw per-
spektief worden geplaatst. 
Tot nog toe werd de installatie 
van een tweede klassieke slijpma
chine bij ALZ-Genk als een pri
mordiale eis gesteld. 
Maar, wil dit Limburgse staalbe
drijf zich niet laten platwalsen 
door konkurrentie uit het buiten

land, dan moeten spoedig beleids
maatregelen genomen worden 
waardoor de staalproduktie in 
Genk voor de toekomst veilig 
gesteld word t 
Inmiddels worden in een soort 
arbeidsregie wél miljoenen ge-
fxjmpt om de onvermijdelijke te
loorgang van het Belgisch filiaal 
van Métallurgique et Miniere de 
Rodange-Athus te verzachten... 

C R E D O 

In een onuitgegeven dokument 
van de ALZ-direktie lezen we 
o.m.: «Door de investering te 
Genk van een tweede smeltoven 
van 80 ton, en de verdubbeling 
van de koudwalsinstallatie, zou 
ALZ, enig producent van roestvrij 
staal in de Benelux, een jaarpro-
duktie kunnen hebben van 
250.000 M.Ton-eindprodukt waar
door ze één der grootste en 

meest modern uitgeruste produ
cent van Europa zou worden. 
De uitbreidingsproblemen te 
Genk stellen geen enkel pro
bleem, en een verdubbeling van 
de investeringen kan technisch 
verantwoord geplaatst worden. 
De kontinu-gieting in Genk 
brengt met zich de noodzaak 
mee om over meer sl i jpkapaci-
teit voor bramen te beschik
ken.» 

Deskundige waarnemers zijn het 
erover eens . de ontwikkeling van 
de Vlaamse staalnijverheid werd 
in de voorbije jaren — en tot op 
heden — in het gedrang ge
bracht door het Belgisch credo 
dat alle investeringen in de side-
rurgie de Waalse afgevaardigden 
in het Overlegkomitee voor staal-
politiek moesten welgevallen. 
Momenteel worden de miljarden 
investeringen van morgen en 
overmorgen dus onderzocht 

door de befaamde McKinsey. Bij 
de oprichting van het begelei-
dingskomitee was geen enkele 
Vlaming welkom...! 

Het franstaiig dokument van Kin-
sey Incorporation gedateerd op 
29 april en gericht aan «mon
sieur Pierre Bourgignon, conseil-
ler du ministre des affaires éco-
nomiques > geeft aanduidingen 
over «l'approche proposée et Ie 
plan d'étude» in verband met 
«les strategies envisageables 
par la sidérurgie. > 

Deze studie zal — hoe dan ook 
— uitsluitsel geven over de beste
ding van 120 miljard fr voor de 
Belgische (?) staalindustrie. In 
Vlaamse staalbedrijven geraakt 
men echter door het maandenlan
ge wachten op de volksvreemde 
McKinsey uiterst zenuwachtig... 
(hds) 

Sociale problemen van nu en straks 
(pdb). — Van het Waasland over 
Brussel tot de Luxemburgse 
grensstreek heeft het de 
voorbi je laatste vakantiedagen 
voortdurend gegonsd van 
nieuws met 
sociaal-ekonomische inslag. En 
ook deze dagen was het 
bli jkbaar juist dat er slechts 
goed nieuws is als er geen 
nieuws is. En het was slecht 
n ieuws: Rodange-Athus, 
Jacques Borel, UCB, de 
breigoedbedri jven in 
Sint-Niklaas. Sluiting, verkoop, 
afdanking. 
Het loopt allemaal nog niet zo'n 
vaart als het er op het eerste 
gezicht uitziet. Na het eerste on
heilspellende nieuws volgen im
mers de bijkomende verklaringen, 
geruststellingen, pogingen tot op
lossing, en dergelijke meer. Maar 
na verloop van tijd en van stilte 

vind je de ware resultaten het 
vaakst in de statistieken van de 
werkloosheid. En die blijven op 
een hoog peil stijgen. De sociale 
problemen van nu blijken steeds 
weer ook die van straks te zijn. 
In dat soort van nieuws vinden 
andere berichten dan ook hun 
kader. De aanmaningen uit de 
oude herbergen « hier vloekt men 
niet» krijgen een hedendaagse 
toepassing in het statuut van het 
personeel bij het katoliek onder
wijs. Hoe dan ook is dit een ver
strakking van de verhouding tus
sen de werkgever en de werkne
mers. 

Een voorbeeld van versoepeling 
in de werkovereenkomst kregen 
we dan uit Nederland. Daar 
maakt de Rotterdamse wasauto-
matenkoning Gerard de Lange 
plots nieuws met zijn «baalda-
gen», omdat de Nederlandse 

postchecque-dienst daar nu ook 
aan denkt. Als een van de 
160 werknemers bij de Lange 
een « baaldag » neemt, hebben wij 
gewoon het land aan het werk. In 
« den Oost» staat er tabak op dat 
land, die via balen tabak gewoon 
alen geworden is. Als zo'n Ne
derlander baalt, heeft hij geen zin 
bv. om te werken. Bij de Lange 
kan dat onbeperkt en zonder die 
dagen te moeten inhalen. Je mag 
er alleen niet de berijvigheid van 
de hele zaak mee in het gedrang 
brengen. Voor het overige komt 
het alleen het arbeidsklimaat in 
het bedrijf ten goede. 
Buiten dit kwam er uit Europa ook 
al geen goed nieuws. De Europe
se autonijverheid bv. ziet de groei 
op haar thuismarkt vertragen en 
staat tegen een toenemende 
scherpe konkurrentie; voorname
lijk vanuit Japan. Overleven zou 

alleen nog kunnen door grotere 
samenwerking. 
Ongerustheid heerst trouwens 
over het Europese bedrijfsleven 
in zijn geheel. De Europese onder
nemers blijven bang voor de evo
lutie van de konjunktuur. De werk
loosheid in de EG liegt er niet om : 
einde juli 5,6 miljoen werklozen. 
De helft van de Europese bazen 
ziet zijn voorraad eindprodukten 
aangroeien en zijn orderboekjes 
verdunnen. Het grootste pessimis
me heerst in de ijzer- en staalin
dustrie, en in de textielsektor. 
En zo zijn we weer thuis. En zitten 
we weer met onze neus op de 
werkloosheid. De huidige 260.000. 
De wachtende 30.000, die deze 
zomer van school kwamen. De 
komende honderden en duizen
den uit Luxemburg, Brussel en 
het Waasland. 
Voor hen zegt de regenng een 

plan te hebben. Minister Spitaels 
heeft zijn voorstellen. Ze zijn voor 
nu onmiddellijk bedoeld. Het be
gint vandaag 1 september in het 
onderwijs. Met overuren en ku-
mul te beperken zouden er 3.000 
werklozen (van de nu al meer 
dan 6.000 uit het normaal onder
wijs) toch een klas krijgen. 

Maar Spitaels krijgt al kritiek van 
o.a. Glinne uit zijn partij en de ech
te diskussie over het tewerkstel
lingsplan moet wachten tot de 
vakantie gedaan is... Dan hebben 
onze vertegenwoordigers en re
geerders niet alleen verloren 
maanden, maar jaren goed te 
maken, in de overheidssektor en 
meer nog in de vrije ondernemin
gen. We moeten er daarbij allen 
aan denken dat onze sociale pro
blemen van nu ook die zijn van 
straks. 
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A B O S 
Z U I V E R E N 

En bovendien 

...drinken we met z'n allen nog teveel 
koffie, want Brazilië neemt geen vre
de met de opgelegde verlaagde prij
zen, en beperkt zijn maandelijkse uit
voer. 
...waren er volgens de rijksdienst 
voor arbeidsvoorziening vorige 
mand zowat 7.500 universitair gedi
plomeerden werkloos. 
...daarvan werden er 990 ouder dan 
30 jaar genoteerd, en 223 ouder dan 
50 jaar. 
...staakten tijdens de vakantie de 
bouwvakkers van Doel 3. Niet omdat 
zij de kernenergie geen goed hart 
toedragen, maar omdat zij — soli
dair met hun kollega's uit Kuringen 
— wilden protesteren tegen de ge
brekkige veiligheid en hygiëne op de 
werven, evenals tegen willekeurige 
afdankingen. 

...hebben speleologen van bij ons in 
de voorbije dagen hard gewerkt: zij 
ontdekten in het Zwitserse kanton 
Bern kilometerlange fraaie galerijen. 
In het Oostenrijks Totesgebergte 
werden nieuwe holten in de kalkge-
steenten ontdekt 

...ziet het ernaar uit dat gewezen 
minister Willy De Clercq een nieuwe 
kumuljob in de wacht zal slepen: 
voorzitter van de liberale partij. 
...heeft enkele weken na staatssekre-
taris Anclaux nu ook de staatssekre-
taris voor Brusselse regionale eko-
nomie Simonet een bezoek gebracht 
aan de Brusselse Marollenwijk. 
...werd hij immers op de hoogte 
gebracht van het instortingsgevaar 
voor verscheidene volkshuizen. 
...ging hij de bewoners, die fel onge
rust waren na de instorting van een 
huis aan de Jacqmainlaan, ministe
rieel sussen. 

...vindt aalmoezenier Van der Biest 
de troostwoorden van Simonet onge
past : het gevaar voor instorting in 
veel Brusselse volksbuurten is re
ëel. 
...heeft de direktie van de automo-
bielfabriek Volkswagen aangekon
digd zeer speoedig in West-Europa 
geen « kevers» meer te zullen bou
wen. 
...heeft de Amerikaanse automobiel-
fabrikant Ford aangekondigd dat in 
West-Europa een nieuwe fabriek zal 
gebouwd worden, met werk voor 
2.000 mensen. Komt deze fabriek 
NIET naar ons land. 
...zal de aardappeloogst dit jaar bie-
zonder overvloedig zijn, maar blijven 
de frieten duur! 

...zit de Horeca-sektor aan onze kust 
momenteel aan te kijken tegen verre
gende statistieken : de vakantiegan
gers bleven in groten getale met de 
waterzon weg... 
...bracht de krantengroep «Het 
Volk • zopas een vervolgverhaal over 
• het België van 1982». Brachten 
• WIJ » reeds een extra-bijvoegsel 
uit op 2 juni. 
...mochten wij het verhaal horen van 
iemand die op het strand van Eg-
mond-aan-zee in Noord-Holland met 
vakantie was. 
...kunnen sommige mensen duidelijk 
het (politiek) werk niet laten. 
...was de treinverbinding Schaar
beek-Vilvoorde vorige zondag onder
broken. Werd uit doorgaans goed 
ingelichte bron vernomen dat dit 
niets met communautaire perikelen 
te maken had. 

...vinden de Schotten de Europese 
integratie niet bijster amusant: de 
Schotse whiskyflessen vinden 
steeds moeilijker de weg naar het 
buitenland vanwege de taksen die 
de overheid ongetwijfeld in een uit
bundige roes moeten brengen. 

En bovendien 

Er komt weer deining rond het 
Algemeen Bestuur voor Ontwik-
Itelingssamenwerking, niet al
leen sinds de thans bevoegde 
minister Outers (FDF) een 
Vlaams topambtenaar te Kinsja-
sa wegpromoveerde en de pro
motie van de nederlandstaligen 
verder blokkeert (zoals zijn voor
gangers), maar ook zoals zopas 
blijkt uit een advies van de Raad 
van State. Dit advies werd ge
vraagd door de vorige regering, 
omdat de franstaligen beweer
den dat zij die namens de Belgi
sche regering ontwikkelings
hulp bieden, ten dienste van de 
lokale regeringen staan, zodat 
de taalwet op ABOS niet toepas
selijk zou zijn ; althans in de bui
tendiensten. 
De Raad van State heeft deze 
drogreden zonder veel omhaal 
van de tafel geveegd : de raad is 
formeel ; er zijn geen uitzonde
ringen op de taalwetgeving, zo
dat ABOS net ais gelijk welk 
ander organisme de taalwetten 
moet toepassen. 
Onder minister Scheyven (1971) 
was beslist in de centrale 
ABOS-diepsten de pariteit toe 
te passen. Het franstalig perso
neel (dat zich in zijn bevoorrech
te positie bedreigd voelde) ging 
tegen dit besluit bij de Raad van 
State in hoger beroep. De RVS 
stelde in een vonnis dat het per
soneel volgens de taalrol <en 
volgens het werkvolume in de 
betrokken taal» moest verdeeld 
worden. 
De telling van dit werkvolume 
werd vervalst ten voordele van 
de franstaligen. Alles wijst er op 
dat Outers zich aan niets stoort. 
Zopas benoemde hij nog een 
franstalige administrateur-gene
raal waarbij hij de anciënniteit 
en de bekwaamheid van andere 
(nederlandstaiige) rechthebben
den over het hoofd zag. 
Het wordt hoog ti jd dat minister 
Outers op de vingers wordt ge
tikt en dat met name premier Tin-
demans zijn minister tot nale
ving van de taalwetgeving 
dwingt. 

B R U S S E L S E S A B O T A G E 

In een vraag aan de heer Boel, 
de nieuwe minister van binnen
landse zaken vestigt VU-kamer-
lid dr. Valkeniers de aandacht 
van de minister op de voortdu
rende sabotage van de taalwet
ten in de 19 gemeenten van Brus
sel Hoofdstad. Meer bepaald 
gaat het om ambtenaren van 
niveau 1, die slechts van taaiexa
men vri jgesteld zijn, wanneer ze 
vóór 1 september 1963 in een 
schrifteli jk en mondeling exa
men slaagden voor de kennis 
van de tweede landstaal. Vol
gens minister Michel (omzend
brief van 26 juni 77 ) zijn daarvan 
ook vri jgesteld die ambtenaren, 
die geen rechtstreeks kontakt 
met het publiek hebben. «Welnu 
— aldus het VU-kamerlid — alle 
ambtenaren van niveau 1 heb
ben kontakt met het publiek, 
zodat de gemeentebesturen zich 
achter een drogreden verschui
len. En intussen maar lustig door
gaan met de bevordering van 
Franstalige ambtenaren, zonder 
zich het minst te storen aan de 
wet en aan de omzendbrief van 
minister Michel aan de gemeen
tebesturen, die aan de taalwet
ten inzake bestuursaangelegen-
heden herinnert. 
Kamerlid Valkeniers drong ten 
zeerste bij de minister aan op 
een kordaat optreden tegen de 
saboterende gemeentebesturen. 
Een middel daartoe is de oprich
ting van taalkaders (nu slechts 
taalgroepen) om de Vlamingen 
eindelijk rechtvaardige admini
stratieve ontvoogding te bezor
gen, vri j van alle Franstalige 
dwang, inmenging en diskrimina-
tie. 

P E R S K O N C E N T R A T I E 

Na het kapseizen van het Stan
daard-persimperium is het een 
ti jdje stil geweest op het pers
front. Over de moeili jkheden bij 
Vooruit en Volksgazet wordt ge
zwegen, hoewel nog niet zolang 
geleden Willy Claes (toen nog 
medevoorzitter van de BSP) de 
toestand te Antwerpen en te 

De Brusselse kongreszuil en het bolwerk ervoor krijgen momenteel 
een flinke poetsbeurt.- de stratenmakers wachten niet op politici om de 

natie te vernieuwen... 

Gent wat de socialist ische pers 
betrof «onhoudbaar» noemde. 
Met de opslorping van «Les 
Sports » door de groep Brébart 
(«La Dernière Heure») is een 
stap verder gezet op het vlak 
van de perskoncentratie. Gewe
zen magnaat De Smaele wordt 
als « presslord» dus door Bré
bart opgevolgd. Het staat vir
tueel vast dat de groep ook « L'E-
cho de la Bourse» wil opslor
pen, mede in verband met de 
moeili jkheden in de drukkerij 
IMIFI... Dan zou de groep. Bré
bart uitgeefster zijn van vijf dag
bladen (La Dernière Heure, La 
Libre Belgique, Le Rappel, Les 
Sports en L'Echo de la Bourse). 

In één adem met dit bericht ver
namen we dat De Telegraaf, Ne
derlands grootste krant (niet 
« beste krant») een bod zou ge
daan hebben op ... Het Laatste 
Nieuws. Direkteur-generaal Mar
tens logenstrafte dit weliswaar, 
maar Iedereen weet dat er tus
sen beide krantengroepen zeer 
nauwe betrekkingen bestaan. 

De malaise (om niet te zeggen: 
krisis) in de Belgische kranten
wereld duurt dus onverminderd 
voort. Het is een internationaal 
verschijnsel. Zopas nog werd 
«The Daily Express» door een 
nieuwe Britse press-lord opge
slorpt in diens koncern. 

De regeringshulp aan de pers 
bli jkt onvoldoende, hoewel nu 
ook de weekbladpers met klem 
aanspraak maakt op een deel 
van de staatssteun aan de pers. 

M O N D A I N E K R A N T ? 

We kunnen onze kollega's van 
«Volksbelang» (PW-maand-
blad) gerust s te l len: het week
blad WIJ wordt geen «Chroni-
que mondaine» zoals onze blau
we broeders suggereren. Monda-
niteiten, Courts-Mahler-roman-
tiek en boulevard-sensatie laten 
we over aan de liberale dag- en 
weekmagazines. 
Het kursiefje, waarin WIJ werd 
verweten een vakantienummer 
te hebben uitgegeven, trok daar
uit de konklusie dat vermits in 
het orgaan van de VU «van 
berichtgeving rond de Vlaamse 
problematiek geen spoor» te vin
den was, WIJ wellicht na de 
vakantie een mondain blad zou 
worden. 

Wie ons blad in juni-juli gelezen 
heeft weet wel beter: WIJ heeft 
een overvloed van voorl ichting 
nopens het Egmont-pakt ge
bracht. Tot spijt van de nieuw
bakken PW-f laminganten, die 
wanneer ze het over « polit ieke 
verspl intering» hebben verge
ten in eigen — thans bijna stuk 
gesneden — boezem te kijken. 

«In het huis van de gehangene 
enz...» schijnt «Volksbelang» 
niet te kennen. 

G L I N N E Z E G T . . . 

Het ziet er naar uit, dat het rege
ringsprogramma ter bestri jding 
van de werkloosheid op ernsti
ge kritiek van de linkervleugel in 
PSB en bij de vakbonden zal bot
sen. Dit blijkt uit een scherp arti
kel van gewezen minister van 
Arbeid en Tewerkstelling Ernest 
Glinne in «Le Journal». In dit 
artikel neemt de heer Glinne het 
plan-Spitaels op de korrel, dat 
volgens steller lang niet ver 
genoeg gaat. Het plan-Spitaels 
is volgens de socialistische ge
wezen minister bij voorbaat ge
doemd om te mislukken omdat 
radikale maatregelen ontbreken. 

Bij deze radikale maatregelen re
kent de h. Glinne de verkort ing 
van de werkti jd tot 36 uren ; in
voering van het vervroegd pen
sioen in de openbare diensten, 
waardoor bijna onmiddell i jk 
10.000 arbeidsplaatsen zouden 
vri jkomen ; uitbreiding van de ka
ders, waar nodig en verant
woord (dit zou moeten gebeuren 
onder uitsluitend toezicht van 
de bevoegde minister), geen aan
werving meer van ti jdeli jke werk
krachten, versoepeling van de 
aanwervingsprocedure (thans 
verstr i jkt er gemiddeld één jaar 
tussen het eksamen en de be
noeming)... 

De heer Glinne betwijfelt de 
geloofwaardigheid van de begro
ting 1977-'78; vooral daar waar 
over de werkloosheid wordt ge
handeld. Hij vindt de inspanning 
onvoldoende. 

Tot zover deze Waalse klok, die 
overigens niet alleen door Glin
ne wordt geluid. Het voornaam
ste bezwaar dat tegen de Glin-
ne-voorstellen wordt ingebracht, 
is de invoering van het brugpen
sioen in de overheidsdienst. Het 
Laatste Nieuws waarschuwt: 
moest Glinne zijn zin krijgen, 
dan hebben we straks 1 miljoen 
ri jksambtenaren, tegenover 
2 miljoen werknemers en zelf
standigen in de privé-sektor, die 
het inkomen van de overheids
beambten moeten opbrengen 
(overheidsdiensten «brengen 
immers niets voort»). «Een der
gelijke evolutie leidt recht
streeks naar het nationaal bank
roet» aldus nog het PW-b lad . 

Ook het weekblad «Links» trok 
in zijn nummer van 13 augustus 
j l . te velde tegen het zgn. plan-
Spitaels. 

1 SEPTEMBER 
schijnt in het verleden dikwijls 
een rampzalige dag te zijn ge
weest. 
Op 1 september 1923 werd 
Tokio getroffen door een aard
beving die 100.000 doden eiste, 
en nog vijfmaal meer woningen 
vernielde. En op dezelfde dag 
van het jaar 1962 verwoestte 
een gelijkaardige natuurramp 
100 dorpen in Iran en 20.000 
mensenlevens. 
Op 1 september 1939 viel het 
Duitse leger Polen binnen, en 
dat was meteen het < officiële > 
begin van de Tweede Wereld
oorlog. 
Dezelfde dag ondertekende Hit
ler het zogenaaude T4-dekreet, 
wat erop neerkwam dat voort
aan de eutanasie mocht wor
den toegepast op zwaar gehan
dicapten. Anders gezegd: dood
vonnis voor 100.000 mensen. 
Sommige jongeren schijnen 
weer wat te gaan voelen voor 
bepaalde fascistische (show)-
praktijken. Even wat informatie 
opzoeken over dat fameuze T4-
dekreet, jongens en meisjes, en 
dan maar eens goed nadenken. 
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WEIGERT DAVIDSFONDS 

GESPREK ? 
Zodra het Egmontakkoord was 
ondertekend heeft VU voorzitter 
Schiltz met aandrang gewezen 
op de noodzaak van rechtstreek
se gesprekken tussen de polit ie
ke leiders en de kultuurvereni-
gingen. 
Sommige zijn hierop ingegaan 
Ook met het Davidsfonds had 
Hugo Schiltz eerst mondeling, 
vervolgens schrifteli jk om zulk 
gesprek gevraagd 
Het antwoord van de raad van 
beheer van het Davidsfonds dat 
wij hieronder publiceren kan 
moeil i jk anders verstaan wor
den dan als een weigering. Men 
wri j f t zich even de ogen uit bij 
het lezen van deze tekst. 
Dat men in Vlaanderen van me-
nmg kan en mag verschil len 
over het Egmontakkoord Is nog
al vanzelfsprekend Dat de voor
zitter van de derde partij In 

Vlaanderen die onder haar leden 
en kiezers duizenden Davids-
fondsleden telt, voorafgaandeli j-
ke voorwaarden moet onder
schri jven, en een nauwkeurige 
beperking van het onderwerp 
moet aanvaarden vooraleer het 
hem toegelaten wordt met de lei
ding van het Davidsfonds een 
gesprek te voeren is evenwel 
verbijsterend. 

Arm Vlaanderen dat denkt op 
déze wijze tot polit ieke zelfstan
digheid en volwassenheid te ge
raken. 

Of is het misschien zó dat som
migen liever niet praten om niet 
herinnerd te worden aan de zwa
re vergissingen die In de Vlaam
se Beweging werden begaan na 
1968, en die geleid hebben tot 
een serie nederlagen waarover 
men nu zedig zwi jg t? 

FRANKOFONE STERREN 

De Vlamingen staan al meer dan 
een eeuw aan de klaagmuur, o.m. 
wat de taalverhoudjngen in het 
leger betreft. Er Is sindsdien wel 
een en ander ten goede gewij
zigd, maar op het vlak van « geli j
ke promotiekansen voor iede
reen » (dus zowel voor Vlamin
gen als Walen) is men nog lang 
niet aan een evenwicht toe. 
Waar In feite de verhouding 
60 N/40 F strikt zou moeten na
gestreefd worden is het precies 
andersom in de hogere legerlei
ding. Daar waar men het even
wicht nadert, begint men zich nu 
vast te klampen aan de pariteit 
(dus evenveel Walen als Vlamin
gen). 
Het mag dan zijn, dat de Konin
kli jke Mil itaire School de 60/40-
basis bij de rekrutering eerlijk 
nastreeft Doch, wat baat zulks 
de jonge Vlaamse officieren, die 
minder bevorderingskansen heb

ben dan hun Waalse kollega's. 
Deze bedenkingen, omdat begin 
oktober drie (misschien wel 
vier) driesterren-generaals be
noemd worden. Er zouden drie 
franstaligen bevorderd worden, 
van wie er weliswaar twee het 
Nederlands «zouden» beheer
sen. 

UCL UIT LEUVEN WEG ? 

Tussen 1965 en 1968 werd de 
«slag om Leuven-Vlaams» gele
verd, die eindigde met een grote 
overwinning van de Vlaamse Be
weging, sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Verscheidene bladen meldden 
dat op 30 september a.s. de 
« Université Catholique de Lou-
vain» volledig uit Leuven zal 
weg zijn : verhuisd naar « Lou-
vain-en-Woluwe». Nochtans wer
ken er nog eentalig frankofone 
artsen in het St.-Pieters Zieken
huis te Leuven. 

Q U E B E C F R A N C A I S 

Na 200 uren harde diskussie 
heeft het provinciaal parlement 
van Quebec de grote taalwet, 
genaamd « Charte du Francais» 
(Handvest van het Frans) goed
gekeurd, dit op voorstel van 
regeerder Levesque, nationalist 
en overwinnaar van de jongste 
verkiezingen in Quebec. 
Het Frans zal dus de eerste off i 
ciële taal van de provincie Que
bec zijn, met het Engels als twee
de taal. Daarmee komt een einde 
aan de marginallzering van het 
Frans door het Engels; officiële 
taal van Canada en in Quebec 
eveneens van de (ekonomisch) 
machtige Engels-sprekende min
derheid. 
Dit is een nieuwe etappe In de 
eeuwenoude taalstri jd in Que
bec. Onze frankofonen verheu
gen zich uiteraard over deze his
torische wending We willen er 
hen dan ook op wijzen, dat zij 
hier in België een zelfde rol spe
len als de Engelse taallmperialis-
ten m Quebec. 

EGMONT 

Eerder dan verwacht kwam het 
zgn. Egmontpakt weer in de aktu-
aliteit, door de verklaring van 
staatssekretarls De Bondt. Het 
Egmontpakt is echter ook een 
studiebron geworden. Zo organi-
zeert de Stichting Lodewijk de 
Raet een reeks ontmoetingen, 
waarop mensen uit Brussel en 
Vlaams Brabant informatie ge
ven aan « de rest van Vlaande
ren ». 

Erg aktief in Vlaams opzicht is 
deze stichting de jongste jaren 
niet geweest. Nu zullen op deze 
serie colloquia volgende perso
nen het woord voeren : voorzit
ter Renaat Roels, professoren 
De Wachter, J. Willems en M. 
Fransen. 
Anderzi jds verluidde dat het een 
paar maanden geleden opgerich
te Vlaams Aktlekomltee tegen 
het Egmont-pakt, aktie zal voe
ren onder de benaming «Eq-
montkomitee». 

Zuid-Koreaans minister: 

„geen malthusianisme" 
«*.*-«',4 . ^'^^•^i » t f e « f e t'''* •' '3Cf 

« De oplossing van de ekonomi-
sche krisis die de meeste landen 
van de wereld thans treft mag 
niet gezocht worden in het door
voeren van importbeperkingen. 
De vrijhandel moet behouden 
blijven en een beperking van de 
invoer van Zuid-Koreaanse pro-
dukten is onduldbaar. De krisis 
kan alleen doorbroken worden 
door hechtere ekonomische 
samenwerking en herstrukture-
ring van de industrie». In deze 
bewoordingen vatte de heer 
Chang Yie Joon, Zuid-Koreaans 
minister voor Handel en Indus
trie, de handelsfilosofie van zijn 
regering samen op een perskon-

f eren tie welke de besprekingen 
afsloot die in de Belgische 
hoofdstad werden gevoerd met 
de ministers Simonet en De 
Bruyne, alsook met de Europese 
Kommissie. 
De leider van de Zuid-Koreaan
se regerings- en handelsmissie 
deed een dringend beroep op de 
Belgische regering opdat deze 
er bij de overige lidstaten van 
de Europese Gemeenschap zou 
op aandringen de vrijhandel te 
vrijwaren. De heer Chang wees 
er op dat de textielindustrie 
zorgt voor 30 "/o van de export 
van zijn land en meer dan 
600.000 personen tewerkstelt 

Hij onderstreepte eveneens de 
moeilijkheden die voor zijn land 
voortvloeien uit de terugtrek
king van de Amerikaanse troe
pen. De Koreaanse regering zal 
verplicht zijn meer militair mate
rieel aan te kopen, waarvoor 
vreemde deviezen nodig zijn. 
Minister van Buitenlandse Han
del De Bruyne drukte van zijn 
kant zijn bezorgdheid uit over 
het onevenwicht in de handel 
tussen de BLEU en Zuid-Korea. 
In 1976 voerde de BLEU inder
daad voor ca. 2,5 miljard fr. Zuid-
Koreaanse goederen in, doch 
voerde slechts voor 810 miljoen 
fr. naar Zuid-Korea uit De heer 
Chang wil het evenwicht alleen 
herstellen via verhoging van on
ze export, en is bereid de invoer 
in zijn land te diversifiëren en te 
liberaliseren. 

De Zuid-Koreaanse afvaardi
ging ondertekende met België 
een konventie tot afschaffing 
van de dubbele belasting en tot 
bestrijding van de belastingont
duiking. 
Belangrijke Ie veringsprojekten 
liggen ter studie waarbij o.m. 
Sybetra (koperraffinaderij), 
Acec (elektrifikatie van de 
Spoorwegen), Bell Telephone (te-
lekommunikatiestelsels) en Me-
chim (kernenergie) betrokken 
zijn. 

Jette-kermis: honderden voorbijgangers 
kregen ballonnetjes met reklame voor 
nederlandstalig onderwijs mee... 

Heeft zij er recht op dat zi], krachtens haar persoonlijkheid en 
de rijke inhoud van haar leven, uitgeleide vt/ordt gedaan in dit 
blad 7 
Ach Lief, lieve zus, zij die jou gekend hebben, kennen meteen 
het antwoord Jij mag met weggaan zonder dat ik, met de 
tederheid en de liefde en de eerbied die we mekaar bij leven 
altijd te weinig betuigen, gewoonweg zeg hoe je was En mag 
ik dan toch voor één keer vertellen wat je voor mij persoon
lijk geweest bent, in de paar onvergetelijke jeugdjaren reeds 
in de schaduw van de oorlog 7 Jij een paar jaar ouder dan ik 
en vele jaren rijper mijn deelgenote en mijn vertrouweling in 
de zoete geheimen van de groei naar volwassenheid Een 
houvast en een richtlijn voor mijn leven 
Maar ik kan je met meten met de maat van onze eigen relatie, 
die slechts een onbeduidend deel is van je vele rijke relaties 

Dag Liet • • • 
Ik zie je nog als onvormelijk kind in de slordige snit van je blau
we Gidsenumform boven twee lange benen Je had het 
bestaan om als veertienjarige een groep uit de grond te stam
pen samen met wijlen mevrouw Groffy, de eerste echtgenote 
van Maurits van Haegendoren En het Beloftelied, Lief, heb je 
je hele leven gezongen Nadien is de oorlog gekomen en je 
Leuvense tijd, het Verbond en de vele, vele vrienden die goed
deels vrienden zijn gebleven tot vandaag De Arbeidsdienst 
en de vanzelfpsrekendheid waarmee je meidenwerk ging ver
richten bij de getroffen gezinnen in Tessenderio en het 
gebombardeerde Mortsel Dat was nog altijd nietje echt for
maat Je formaat en de harde rechtlijnigheid die je bij al je lief
heid steeds hebt gehad, heb je getoond vlak daarna toen jij 
— zopas nog bakvis — de broodwinner moest zijn en de 
samenhouder en de draaischijf van een gezin dat volkomen 
aan de grond zat in de repressietijd 
Je echtgenoot, mijn ontdekking na de oorlog een prachtige 
geweldigaard die steeds luid te keer gaat, omdat hij toch met 
op ieder ogenblik iedereen kan laten kijken in dat kleine poe-
tenhart van hem Je Kongolese jaren, een handvol korrespon-
dentie en het besef van wat je ook daar geweest bent een 
Vlaams salon te Leo, vertrouwd adres voor de velen van de 
Vlaamse Vriendenkring, startbazis van VTB-VAB-Kongo, 
werkplaats waarjij de bijna 1 000 bladzijden dorre administra
tieve tekst van het Handboek der Territoriale Agenten uit het 
Frans in het Nederlands vertaalde — zo maar, een vrijwillige 
job omdat je meende dat Vlaamse jongens in het Nederlands 
moesten kunnen loopbaan maken en examen doen 
Het late Godsgeschenk in je huwelijksleven vier kinderen, 
een half dozijn mensen die sinds de zestiger jaren op Zonne-
heuvel in de Kesselse bergen met alleen een gezin vormden, 
maar een ontmoetingsplaats voor vele werelden die van de 
universiteit, die van de politiek, die van de kunst en van het 
geloof en die van onze hele, her en der verspreide familie Jij 
daar middenin modern en breeddenkend, meedeelzaam en 
leergierig (op je vijftigste terug studente aan de univ), maar 
andoenlijk écht-heerlijk ouderwets als gastvrouw, met een 
perfekte beheersing van de elders bijna vergeten kunst der 
gastvrijheid 
Ach, wat baat de opsomming van het vele — het openlijke en 
het verborgene — watje voorzovelen hebt gedaan "^Je bent 
een onvergelijkelijk mooie brok Vlaanderen geweest Zove-
len hebben van jou gekregen, dat je een stuk van henzelf zijt 
geworden, onvergetelijk 
Lief, lieve zus, véél te vroeg En toch was je leven af De dood 
IS voor JOU een korte bijna onherkenbare flits geweest toen 
je, op Lands End in Cornwall, ver over de zee uitkeek naar de 
bloemeneilanden van de Scilly-groep We hebben je terugge
haald naar JOUW Vlaanderen, waar je zo van hield En toen we 
je uitgeluid hebben op Zonneheuvel, wisten we niet waar
om we weenden om al hetgeen we van jou gekregen had
den of om al hetgeen we met jou verliezen 
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Etape Karlsruhe 
De — mislukte — aanslag op de nieu
we prokureur-generaal van de Duitse 
Bondsrepubliek te Karlsruhe roept 
verscheidene vraagtekens op De ge
kozen manier — vanuit een zgn Sta
linorgel met 42 raketbuizen aange
bracht aan een huis rechtover de kan
toren van de prokureur-generaal — is 
nogal raads^achtig, vermits de da

ders het nsico namen, twee getuigen, 
die hinderlijk kunnen worden, vrijuit te 
laten gaan 

Het bericht over deze nieuwe aanslag 
op de bijna hoogste gerechtelijke 
autoriteit, viel nagenoeg samen met 
dat over de hongerstaking van ettelij
ke tot eenzame opsluiting veroordeel-

Andreas Baader, terroristenleider 

de Baader-Meinhoff-terroristen Deze 
aanhangers van anarchie en geweld 
wensen inderdaad een menselijker be
handeling Menselijker dan de praktij
ken, die ze zelf in hun akties toepas
sen uitzondenng gemaakt voor de 
aanslag te Karlsruhe waar ze de twee 
getuigen met mishandelden of dood
den, doch alleen (losjes) boeiden Nu 
vraagt de politie zich af, wat de 
daders bezielde, om zo laks op te tre
den Misschien eiste de voorbereiding 
van het moordplan op de opvolger 
van Buback te veel tijd, zodat naar 
een andere metode werd overgescha
keld Of IS deze tweede aanslag een 
test geweest om voortaan aanslagen 
per raket te plegen Een derde veron
derstelling IS deze de Rote Armee 
Fraktion moet, om doeltreffend te kun
nen reageren, «bij de bevolking als 
een vis in het water kunnen zwem
men» zoals Mao destijds een der 
hoofdvoorwaarden voor een sukses-
volle guernlla formuleerde Welnu, 
sinds de aanslagen op Buback en 
Ponto zou zich een verwijdenng tus
sen de Raf en hun stille of semi-open-
bare aanhangers aftekenen Deze 
vnenden en sympatizanten aarzelen 
niet openlijk aan de zin van aan
slagen zoals deze op Buback en de 
bankier Ponto te twijfelen Deze afkeu
ring zou dan (steeds volgens veron
derstellingen van de speurders en 
waarnemers) een omschakeling nood
zakelijk maken Men zou met name 
overstappen van «terreur tegen per
sonen - naar «terreur tegen voorwer
pen » dn de zeer ruime zin) 
Is dat wishful thinking bij het «esta
blishment » ' Of steunt deze opvatting 
op gegevens die nog met door het 
publiek gekend zijn ' Wat er ook van 
ZIJ, terroristen hebben steun en sym-
patie van de naamlozen in de samen
leving nodig De nabije toekomst zal 
onze maatschappij wijzer maken, en 
de vraag beantwoorden, of de Raf 
een nieuwe strategie wil uittesten Het 
ligt ook voor de hand dat de regenng 
wil vermijden straks West-Duitsland 
in éen adem met Ulster, Italië en het 
Baskenland te horen vermelden 
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Amerikanen verzot 

op onze markt 
Sinds de Europese Ekonomische Ge
meenschap in 1958 werd opgericht is 
de handel tussen de beide partners 
snel toegenomen en heeft de handels
balans van de Verenigde Staten met 
de Negen elk jaar een vaak aanzien
lijk overschot vertoond 
De EEG IS zowel voor de uitvoer als 
voor de invoer de belangrijkste han
delspartner van de Verenigde Staten 
Zolang zij bestaat is zij een dynami
sche, snel groeiende markt voor de 
Amerikaanse produkten geweest De
ze reusachtig grote handelstekorten 
van de Europese Gemeenschap ten 
opzichte van de Verenigde Staten 
zijn in mindere mate toe te schnjven 
aan de sterke toeneming van de 
invoer van de Gemeenschap, dan aan 

de plotselinge sterke daling van de 
Amenkaanse invoer uit de Gemeen
schap, die in 1975 terugliep met onge
veer 2,6 miljard rekeneenheden 

Tot de produkten die traditioneel door 
de Europese Gemeenschap worden 
uitgevoerd en die, volgens cijfers van 
de Verenigde Staten, in 1976 bijzon
der slechte resultaten vertoonden, be
horen Ijzer en staal (alle produkten), 
vervoermaterieel, en niet-elektnsche 
machines waarvan de invoer terug
liep van 3,0 miljard dollar tot 2,9 mil
jard dollar Anderzijds steeg de invoer 
van de Verenigde Staten van chemi
sche produkten uit de Europese Ge
meenschap met 32 % tot 2 miljard dol
lar 

Thuisblijven op een »baaldag» 
(jeeveedee) - Een nieuw begnp fieeft plotse
ling zijn intrede gedaan in de Nederlandse 
taal en in het gesprek van alledag bij de 
Noord-Nederlanders Het is de term « baai-
dag » en men bedoelt ermee een vrije dag 
nemen op het werk om de simpele reden 
dat men geen zin heeft zich die dag voor 
zijn fjatroon in te spannen Het is een dag 
waarop men « baalt» van het werk, waarbij 
«balen» dan betekent ervan walgen, er 
meer dan genoeg van hebben Het is een 
woord uit de Nederlandse soldatentaal 
Wie in het leger uitdrukking wil geven aan 
een gevoel van verveling of van weerzin in 
saaie karweitjes, zegt dat hij ervan baalt of 
ook wel er balen van heeft De letter a 
wqrdt dan heel langgerekt uitgesproken, en 
de soldaat trekt er een gezicht bij waarop 
zijn afkeer duidelijk te lezen valt 
Enkele dagen geleden werd bekend dat de 
Postcheque- en Girodienst een bednjf met 
zesduizend werknemers, de mogelijkheid 
aan het bestuderen was van het invoeren 
van zulke «baaldagen» of, in iets officieier 
Nederlands, «sociale verlofdagen» De di-
rekteur van die dienst denkt dat daarmee 
het geknoei kan worden tegengegaan 
waaraan veel werknemers zich bezondigen 
door van de ziektewet te profiteren zonder 
dat ze werkelijk ziek zijn Niet minder dan 
zeventig procent van de mensen die zich 
ziek (laten) melden bij hun baas, zouden 
namelijk helemaal met ziek zijn, doch 
slechts een al dan met tijdelijke tegenzin in 
het werk hebben Zulke mensen, aldus de 
redenenng van de direkteur van de Post
cheque- en Girodienst zijn helemaal met 
geholpen met zich ziek te melden Want ze 
vinden het eigenlijk vervelend dat ze met 
een leugen komen afzetten, en bovendien 
IS de kans groot dat ze na hun «ziekte» 
nog steeds afkeer van het werk hebben en 
dus bepaald met gemotiveerd weer aan de 
slag gaan Door ze de kans te geven op 

een «baaldag» thuis te blijven zonder dat 
daarvoor smoesjes moeten worden ver
kocht denkt de genoemde direkteur zijn 
mensen een mentaal steuntje te geven 
De «baaldag» is intussen niet een uitvin
ding van de man die er zopas mee in het 
nieuws kwam Een bekende groothande
laar in elektnsche wasmachines in Rotter
dam past het systeem al langer toe En hij is 
er erg tevreden over, want in zijn bednjf is 
het ziekteverzuim veel lager dan het lande
lijk gemiddelde dat zo rond de acht procent 
ligt «Ik ga ervan uit», zegt de wasmachine
handelaar, «dat de meeste mensen eigen
lijk toch wel graag willen werken, ook al 

hoor je dikwijls het tegenovergestelde be
weren » 

Lang niet iedereen m Nederland is ove-
ngens geestdnftag over het «baakjagen in
plan Mensen die zich verdiept hebben in 
de omstandigheden waaronder nog tal van 
mensen moeten werken (aan de lopende 
band bij voorbeeld, op afschuwelijk saaie 
kantoren of in een ongezonde omgeving), 
zeggen dat het met de metode is om 
geknoei bij het werkverzuim tegen te gaan 

Dat IS de omgekeerde wereld, waarschu
wen ze Als de omstandigheden waaronder 
iemand werkt dan zo akelig zijn, moeten 
die omstandigheden eerst maar eens veran
derd worden, zo verkondigen ze Maar dat 
IS, vinden wij, gemakkelijker gezegd dan 
gedaan Er zullen immers altijd ondernemin
gen zijn waar met de beste wil van de 
wereld geen grote verandenngen kunnen 
worden aangebracht in bepaalde werk
zaamheden, ook al IS er aan de werksfeer 
en het «klimaat» wellicht iets te doen 
Mensen uit de organizatie van werkgevers, 
de patroons dus, hebben bij het vernemen 
van de plannen van.de Postcheque- en 

Girodienst al snel laten weten dat het 
onmogelijk is om op grote schaal sociale 
verlofdagen in te voeren De werkgevers 
denken dat «baaldagen» al snel be
schouwd zouden worden als extra verlofda
gen Sommige werknemers zouden die dan 
gaan opsparen om hun vakantie te verlen
gen, wat uiteraard niet de bedoeling is Ook 
vreest men stagnatie in de bedrijven, zeker 
in die fabneken waar de aard van het werk 
het noodzakelijk maakt om in groepsver
band te arbeiden 

BIJ de vakbeweging heeft men van de 
- baaldagen » ook al geen hoge pet op Men 
weet daar maar al te goed dat er op vele 
plaatsen naijver heerst tussen arbeiders 
Die naijver zou nog grotere vormen kunnen 
aannemen wanneer iedereen op de dagen 
dat men er «balen van heeft», maar van 
zijn werk zou kunnen wegblijven Ook de 
vakbonden vinden dat de oplossing ligt in 
het verbeteren van de werkomstandighe
den Maar, zoals gezegd, in de praktijk kan 
dat lang met overal gebeuren 
I-let blijft intussen een feit dat het artaeids-
verzuim wegens echte of verzonnen ziekte 
in Nederland zeer hoog ligt Ruim twintig 
jaar geleden bedroeg dat verzuim jaarlijks 
een halve maand, gerekend dan over man
nelijke arbeiders Sindsdien is de omvang 
van dat verzuim bijna verdubbeld Er zijn 
fabrieken waar gemiddeld een vijfde ge
deelte van het personeel met «ziektever
lof » IS I Een paar maanden geleden dreigde 
het hele openbaar vervoer in Amsterdam in 
de soep te lopen omdat bijna 25 procent 
van de buschauffeurs, trambestuurders en 
monteurs «in de Ziektewet liepen» En er 
zijn zelfs voorbeelden bekend van (kleine) 
bedrijven die over de kop gingen doordat 
een belangnjk deel van de werknemers 
voortdurend met zogenaamd ziekteverlof 
was 

Tegen die achtergrond gezien denken we 
dat de «baaldag» in Nederland slechts op 
bescheiden schaal zal kunnen worden inge
voerd Het IS zeker nodig dat er meer stu
die wordt gemaakt van het verband tussen 
iemands werk en zijn algemene toestand, 
psychisch zowel als lichamelijk Maar zo
lang men daar nog slechts een vaag inzicht 
in heeft lijkt het te vroeg om het «balen » 
tot een wettelijk erkende houding te ma
ken Al gunnen we de mensen van de Post
cheque- en Girodienst — als de plannen 
doorgaan — hun « baaldagen » van harte i 
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Eerste nationale manifestatie 
tegen kernenergie 

ANTWERPEN 
VUJO-Niel naar Keuls Phantasialand 

In samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, organizeren de 
Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS) en de Groene Fietsers op 
zaterdag 1 oktober 1977 een grootse nationale manifestatie te Antwerpen 
onder de naam • het Grote Gebeuren >. 

Ook Inter-environnement Wallonië en Les Amis de la Terre nemen aan de 
organizatie deel. 
Het doel van de manifestatie is de bevolking te sensibilizeren voor de drei
ging van de kernenergie op industriële schaal en aan te zetten tot verdere pro-
testakties. 

De initiatiefnemers en een 25-tal ande
re verenigingen, alsmede een aantal 
leidinggevende personen uit socio-kul-
turele organizaties die reeds hun 
steun toezegden, streven naar een rui
me frontvorming van alle milieubewus
te groepenngen en personen uit het 
land Het anti-nukleair front zal alle 
wettelijke middelen aanwenden om 
de bouw van Tihange III en Doel IV te 
verhinderen Ook zal het zich verzet
ten tegen de hervatting en de uitbrei
ding van de werkzaamheden van de 
opwekkingsinstallaties van Euroche-
mic te Dessel 

De manifestatie te Antwerpen, die pre
cies een week na een betoging tegen 

de snelle kweekreaktor te Kalkar 
plaatsvindt zal een uitgesproken 
vreedzaam en ludiek karakter heb
ben De organizatoren verwachten 
dan ook een groot publiek in gezins
verband Het kulminerend punt van 
de manifestatie is een fietseling op de 
Grote Markt met, om klokslag 3 uur, 
een minuut stilte voor de gewezen en 
komende slachtoffers van lonizeren-
de bestralingen 

Door een reeks uiteenlopende akties 
zal het anti-nukleair front ook na 1 
oktober de parlementsleden en de 
bevolking sensibilizeren voor de geva
ren van de ontwikkeling van kernener
gie op grote schaal en voorlichten 
over de negatieve gevolgen op ekono-
mtsch vlak De initiatiefnemers hopen 
dat een massaal verzet vanwege de 
betrokken burgers de regering onder 
druk zal zetten om af te zien van een 
keuze die door partikuliere belangen 
werd opgelegd In de loop van de 
maand september zullen meer bijzon
derheden over «het Grote Gebeu
ren » en verdere akties verspreid wor
den 

Op zaterdag 10 september richt VU-
JO-Niel haar jaarlijkse reis in, ditmaal 
naar het bekende pretpark Phantasia
land nabij Keulen 
Dat de opkomst voor deze reis weer 
groot zal zijn is reeds een vaststaand 
feit Toch nog enkele gegevens Phan
tasialand met een opp van 24 ha 
biedt zowel volwassenen, kinderen en 
jongeren de mogelijkheid zich te ont
spannen en op ontdekking uit te gaan. 

Een opsomming van alle mogelijkhe
den zou ons te ver brengen doch 
enkele attrakties zijn het vermelden 
meer dan waard Oud-Berlijn, een 
straatje in de stijl van de eeuwwisse
ling, een Hacienda uit Mexico, het 
Scheve Huis, Europa's grootste gon-
delbaan, een dolfijnshow, speel
pleinen, een sprookjesbos met wan-
delweqen enz 

Hoe ziet er onze dagindeling u i t ' Ver
trek om 7 u aan het VU-sekretanaat 
hoek Antwerpsestr en Stationsstr In 
het park gaat ieder vnj-uit en bestaat 
de mogelijkheid om in 5 restaurants 
met 2000 zitplaatsen te eten Het tijd

stip van terugkeer wordt tijdens de 
reis meegedeeld 
Wat kost nu dit alles' Reis en toe
gang kost 300 fr voor volwassenen, 
200 f r voor kinderen beneden 12 laar 
Dit voor VU-leden Niet-leden betalen 
respektievelijk 400 en 300 fr 
Inschnjvingen voor 2 september kan 
bij Ingnd Barbier, Antwerpsestr 47, 
tel 882531 , Lief Deheusch A, Ver-
meylenstr 5, tel 883255, Ene Suy-
kens, Boomsestr 46, tel 883900; 
Mane-Claire Vanderdonck, Boom
sestr 246 

EKEREN 

Het kollege van burgemeester en 
schefjenen van de gemeente EKE
REN maakt bekend dat de hoorzitting 
in de wijk Hoogboom zal gehouden 
worden op dinsdag 6 septemt)er 1977 
tussen 19 en 21 u, in de gemeentelij
ke jongensschool Hoogboomsteen-
weg 137, Ekeren 
ledere Ekerenaar, waar hij ook woont 
kan op deze zitting terecht met zijn 
problemen en suggesties 

EINDELIJK... 
Nu ook een VLAAMSE . POS
TER. 
Een KANJER van een 
LEEUW...! 
Reuze formaat 61 x 86 cm. 
Op onverscheur- en afwas-
baar plastiekpapier 
Jaren als nieuw houdbaar! 
Een sieraad aan de wand 
van uw kamer, studio, klublo-
kaal of kantoor 

Nationaal VUJO-weekend in Cadzand 

EEN ORIGINEEL 
SCHENKI 

GE-

150 fr per stuk 
Voor VU-afdellngen of 
Verenigingen: 
20 s tuks: 125 fr per eksem-
plaar 
50 s tuks: 100 fr per eksem-
plaar 

Exclusiviteit: Sekretariaat 
VU Antw. Stad, Wetstr. 12, 
2000 Antwerpen - Tel. 36.84.65 
Aldaar verkrijgbaar, of 
wordt opgestuurd na stor
ting op KB 404-3036801-74 
van VU-Antwerpen Stad 
(geen verzendingskosten) 

HET PROGRAMMA: 

Vrijdag 16 september: 
19 u aankomst en kennismaking. 
20 u inleiding en jaarplanning 
22 u gezelligheid 
Zaterdag 17 september: 
10 u panelgesprek met vertegenwoordigers van P.P.R. en 

D'66 (Nederland) over «DE STRATEGIE VAN EEN 
RADIKALE ONAFHANKELIJKE PARTIJ» 
Voor PPR Ria Beckers, fraktievoorzitter 
Voor D'66 Jan Terlouw, fraktievoorzitter 
Beide namen onder voorbehoud wegens onzekere politie
ke toestand , in elk geval worden zij desgevallend vervan
gen door iemand van de partijtop 
Hugo Schiltz, VU-voorzitter, over «DE NIEUWE STRA
TEGIE VAN DE VOLKSUNIE» 
bespreking in werkgroepen 
« ER IS IN DE WERELD VAN ALLES AAN T GEBEU
REN» 
Gesprek met Paul Ghijsels, wereldreiziger, journalist, 
medewerker van het staatssekretariaat voor Ontwikke
lingssamenwerking Geïllustreerd met filmmontage over 
Peru 
gezelligheid 

14u 

16 u 30 
19u 

22 u 

Vrijdagavond 16 

september tot 

zondagavond 18 

september 

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

WAAR? 
CEcumenisch vormingscentrum «Hedenesse» 
Vierhonderdpolderdijk 10 CADZAND (Zeeuws-Vlaanderen) 

DEELNAMEPRIJS 
350 fr per persoon (syllabus inbegrepen) Voor kinderen 175fr per 
persoon 

HOE INSCHRIJVEN? 
— Het bedrag van de deelnameprijs overschrijven op rekening 435-
0256851-75 van VUJO-nationaal, Barnkadeplein 12 te 1000 BRUS
SEL met vermelding «Cadzand» 

WAT MEEBRENGEN ? 
— Toilet- en slaapgerei Lakens kunnen gehuurd worden tegen 50 fr. 
— Je kan op Hedenesse betalen met Belgisch geld 

Hoe «Hedenesse» bereiken? 
— Wie over Antwerpen komt, neemt op de linkeroever de baan 

naar Hulst, enkele km voorbij Hulst ga je nchting Terneuzen , je 
steekt het kanaal Gent-Terneuzen over en rijdt via Hoek, IJzerdij-
ke, Oostburg, Zuidzande richting Cadzand tot aan het kruispunt 
met de baan Sluis-Breskens , daar sla je rechts af naar Breskens, 
Hedenesse zie je ± 300 m verder aan de Imker kant 

— Wie over Sluis komt neemt de baan naar Breskens, ± 300 m 
voorbij het kruispunt met de baan Oostburg-Cadzand bevindt 
zich Hedenesse (aan de Imkerkanü 

— Wie met de trein komt rijde tot Knokke Daar telefoneer je naar 
«Hedenesse», nummer 00-31/1179/1654 en wij halen je op 

KURSUSBEGELEIDING : 
— Karel Van Reeth stafmedewerker VUJO 
— Nico Peterse stafmedewerker Hedenesse 

KINDEROPPAS ,.,., ^ . u ^ 
Indien gewenst, wordt een kinderoppas georganizeerd Wil dit bij de 
inschnjving meedelen J 
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Je kan nu in de Bondsrepubliek — zoals vroeger in de Far-West — aanplakbne-
ven zien, kompleet met -gezocht', foto's en uitgeschreven beloningen 
Het valt je op dat je tussen de reeks zovele pnge vrouwen ziet opgespoord Het 
begon allemaal op het hoogtepunt van het « Wirtschaftswunder-. toen de stu
dentenbeweging als een lopend vuurtje — bij wijze van spreken — anarchisti
sche ideeën verkondigde en ze steeds meer in daden omzette 
In 1972 werden Andreas Baader, Ulrike Meinhoff en hun voornaamste mede
plichtigen aangehouden, de RAF (o ironie der namen, hier betekent het «Rote 
Armee Fraktion) werd opgerold 
Van de zesentwintig toen gezochte en meest gevreesde anarcho's waren er elf 
vrouwen De oudste was iets over de dertig, de jongste zo ongeveer twintig Na 
enkele jaren van brandstichtingen (tegen warenhuizen gericht en hetgeen deze 
als konsumptiemaatschappij vertegenwoordigden) en bomaanslagen, na de 
dood van soldaten en politielui, na bankovervallen en plundering van wapende-
pots, dachten de bewindhebbers in Bonn dat de herrie met de aanhouding van 
de leiders zou luwen De principes van de anarchie echter getrouw overvielen 
de overblijvende RAF-leden nu steeds meer de persoonlijke vertegenwoor
digers van het regime Zo kwam eerst de Duitse ambassade te Stockholm aan 

Dochters van 
kaviaareters 

de beurt In 1974 sterft de Berlijnse rechter Gunter von Drenkmann in een bom
aanslag In 1975 wordt de Berlijnse politicus. Peter Lorenz, ontvoerd, hij over
leeft het avontuur In 1976 sterft Ulrike Meinhoff in de gevangenis Na haar dood 
zal de terreur met vernieuwde kracht heropleven in 1977 worden na elkaar de 
openbare aanklager Siegfried Buback en de machtige bankdirekteur Jurgen 
Ponto doodgeschoten 
Hoofdfiguur in de Ponto-moord ;s alweer een jonge vrouw, Susanne Albrechts, 
dochter van een bekend Hamburgs jurist 
Waren de feiten voer voor journalisten en werk voor politie-inspekteurs. dan hiel
den zich verschillende psychologen bezig met het ontleden van de symptomen 
Naar schatting zestig procent van de Duitse anarchisten zijn vrouwen Het zijn 
voor het overgrote deel dochters uit «betere» standen, en ze kwamen allen in 
konflikt met hun ouders en langs die met de bestaande maatschappij Meestal 
zijn ze als kinderen erg gevoelig geweest romantisch en in-zichzelf-gekeerd, 
labiel van aard en zeer verstandig Sommigen werden door de moeder erg ver
wend De meesten hadden met hun ouders, maar zeker met hun vader, weinig 
of geen, of een zeer gestoord kontakt 

De vader treedt naar voren als een persoon zonder tijd of zonder interesse 
voor de opvoeding van de kinderen, opvoeding die veronderstelt voor een 
groot deel aan menselijke relaties te bouwen 
De psychologen verwijten de vaders van de terreur-kinderen dat ze te veel aan
dacht besteedden aan het verwerven van goed en prestige «Ik ben die voortdu
rende kaviaarvreterij beu » zegt op een zeker ogenblik Susanne Albrechts 
De zielekundigen stellen vast dat de vaders hun kinderen geen voorbeeld kon
den geven, geen inhoud om een leven op te bouwen, geen fixatie voor het jeugdi
ge idealisme Ze brachten een generatie van ontgoochelden voort Dit uitten de 
jonge lui in extreme reakties tegen de maatschappij 
Eerst ageerden ze tegen de USA — de - vader «figuur der westelijke mogendhe
den, te materialistisch, te laks, te konformistisch, soms te autoritair Daarna keer
den de jongeren zich tegen hun eigen natie, tegen de eigen leidende stand die 
het land in ekonomische -efficiency- regeren 
Dat de -revolutie» een wanhoopsdaad van de geest is bewijst de steun die de 
anarchisten duidelijk van een bepaalde intelligentia in een aantal Duitse universi
teiten genieten 
In het begin van de maand juli publiceerden drieenveertig professoren uit Bre
men. Nedersaksen. Berlijn en Noord-Rijn-Westfalen. samen met vier advokaten. 
hun kommentaar op een artikel verschenen in een studentenblad van de univer
siteit van Gottingen In dit artikel had een zekere - Mescalero » (ook aan de Ita
liaanse uniefs zijn de Indianen gegeerde voorbeelden) een heimelijke vreugde 
uitgeschreven bij het vernemen van de dood van Ponto 
Voor het ogenblik diskussieren heel wat Duitse intellektuelen over het eventueel 
recht van geweld, en of moord soms kan gerechtvaardigd zijn of niet 
-Het IS noodzakelijk een denkproces op gang te brengen over de gewelddadige 
verhoudingen in onze maatschappij», aldus een aantal professoren Onrecht
vaardigheid en onderdrukking is geestelijk geweld, zo zeggen zij -Ik ben niet 
gek, de maatschappij is het», zo zegt een anarchist tegen de psycholoog die 
met hem praat ^ 
Het analyseren van feiten en oorzaken zal mets wijzigen aan de diepe 'kwaal dat 
jongeren zonder idealen de wereld te laten ingaan, ze nutteloos het leven geven 
IS Je leeft inderdaad met van brood alleen, rechtvaardigheid en liefde ont
houden omdat er geen tijd is om ze te schenken, schept een dodelijke leegte in 
de menselijke ziel 

Huguette De Bleecker 

VORMINGSCENTRUM 
LODEWIJK DOSFEL V.Z.W. 

Nieuwe publikaties i 
Heeft u ze al, de pas verschenen Dosfelnota's 11, 12, 13 en 14 
Dosfelnota 11 Onderzoek naar de achterstell ing van de Vlaamse 

universiteiten en van het wetenschappeli jk onder
zoek door Vlamingen. 
(Maurits Van Haegendoren oud-senator) 35 fr 

Dosfelnota 12 Het A B.O.S -Dossier . Vlaamse bevolking bedrogen 
in Belgische ontwikkelingssannenv\/erking (tekst van 
de perskonferentie gehouden te Brussel op 9 
novennber 1976 door het Verbond van het Vlaamse 
Overheidspersoneel CV V O ) 50 fr 

Dosfelnota 13 De ontwikkel ing van de Brusselse «Ol ievlek» 
1947-1976 
CAndre Monteyne, lid Nederlandse Kommissie voor 
de Kuituur van de Brusselse Agglomeratie i s m Lut-
gart De Beul, studiedienst) 50 fr 

Dosfelnota 14 Koncept voor een federale grondwet (jubileumuit-
gave) 
(Maurits Van Haegendoren) 100 fr 

Te bestellen door storting van het verschuldigde bedrag (-(- 10 fr ver
zendingskosten) op bankgiro 068-0640740-82 van Vormingscentrum 
Ld Dosfel - dienst publikaties - Bennesteeg 4 to 9000 Gent, en met 
vermelding van nummer -\- aantal 

NEGENDE NATIONALE 
VTB-FOTO- PRIJSKAMP 

O m de dne jaar richten VTB en 
V A B deze nationale v»/edstrijd in 
voor al hun leden liefhebbers-fo
tografen Het sukses ging tel
kens in stijgende lijn Wij hopen 
nu weer alle getrouwen terug te 
zien en daarbij een massa nieu
we deelnemers 
Al onze plaatselijke foto-afde
lingen vinden hier voorzeker een 
kolfje naar hun hand Na de ten-
;oonstelling te Antwerpen van 
de beste proeven zullen de fo
to's dan verder op reis gaan 
door heel het Vlaamse land Op 
bezoek bij iedere afdeling welke 
er de aanvraag zal voor doen 
De tentoonstelling en de prijsuit
reiking zullen te Antwerpen om
streeks Kerstmis geschieden 
W I J hopen ook dat tainjke fir
ma's er zullen aan hechten zich 
een uitstekende publiciteit te ver
zekeren door ons prijzen aan te 
bieden voor deze nationale prijs
kamp (zo mogelijk voor 1 sep
tember) De lijst der schenkers 
zal tweemaal in ons blad ver
schijnen ZIJ worden ook nog 
vermeld tijdens de officiële prijs
uitreiking 

Medewerking en steun van de 
firma Agfa-Gevaert is ons verze
kerd 
VTB en V A B van hun kant 
schenken een gouden, een zilve
ren en een bronzen medaille en 
^•erder voor 60 000 fr aan prij
zen Ten einde onze leden op 
ontdekking naar de wind- en 
watermolens te zenden worden 

in het kader van onze molenak-
tie twee speciale prijzen toege
kend een aan het mooiste mo-
lenlandschap en aan de mooiste 
molenopname (wind- of water
molen) uit het eigen Vlaamse 
land Dit dan buiten het alge
meen klassement 
Hier volgt nu het reglement van 
deze negende Nationale Foto
wedstri jd 
1 Elk lid van de VTB of de V A B 
mag deelnemen met 2 proeven, 
waarvan de beste alleen een 
prijs kan halen Alleen liefhebber-
sfotografen 
2 De foto's moeten een kunst
zinnig karakter hebben, met vol
gende onderwerpen uit binnen-
of buitenland, a) landschaps- of 
stadsgezichten - b) folklore (bij 
voorkeur dit jaar) 
3 Toegelaten formaten 
24 X 30 cm of 30 x 40 cm 
zwartwit, opgezet op licht kar
ton Kleurfoto's of ingekleure 
worden niet toegelaten 
4 De foto's moeten onlangs ge
nomen zijn 
5 Op de rugzijde moeten de 
proeven duidelijk vermelden 
a) waar en wanneer zij geno
men werden 
b) een kernspreuk 
c) een getal van vier cijfers en 2 
letters, dit moet hetzelfde zijn 
voor de twee ingezonden proe
ven 
6 Een afzonderlijke, gesloten 
omslag bijvoegen, waarop langs 
buiten dezelfde gegevens, ge-

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

- ^ O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

A N T W E R P E N M E R K S E M 

K L A N K - EN L I C H T S P E L 
Op zaterdag 3 en zondag 4 septem
ber zal er geen voorstelling plaatsheb
ben van het klank- en lichtspel op het 
Hendnk Conscienceplein Op die da
gen vinden in de St-Carolus-Borro-
meusker de herhaling en de uitvoe
ring plaats van een koncert dat wordt 
georganizeerd in samenwerking met 
BRT-3 
Op alle andere avonden, tot 1 okto
ber, heeft het klank- en lichtspel 
plaats zoals gepland om 21 u 30 

K O N T I C H 

V U J O - B A R B E C U E 
Op zaterdag 3 september e k organi-
zeren wij onze derde BARBE(5UE-
avond ' Deze is, net zoals de jaarlijkse 
Kleinkunstavond, reeds een traditie 
geworden een lekkere braadvlees-
smulpartij, waar alle Vlaamsvoelen
den uit de omstreken mekaar terugvin
den na de vakantiepenode 

Er wordt echter met alleen gesmuld, 
gedronken, gedanst en plezier ge
maakt I Nee, elke keer stellen we een 
bepaald tema centraal 

Zo hadden we op onze eerste barbe
cue-avond een grote strop naast de 
ingang gehangen, om de alomberuch-
te Schaarbeekse burgervader Nols 
op een gepaste manier te kunnen ont
halen Verleden jaar stond de barbe
cue-avond in het teken van de ge
meenteraadsverkiezingen 
Dit jaar wordt het tema niet — zoals 
sommigen misschien mochten den
ken — Rubens of een van zijn mooie 
vrouwen Integendeel, de avond zal in 
het teken staan van de DUVEL 
Uiteraard staan je wel enkele (al dan 
met aangename) verrassingen te 
wachten Op het grasveld onder de 
bomen (schuilplaats voor regen is 
voorzien) naast ons lokaal - De Don
kere Wolk -, Mechelse steenweg 202 
te KONTICH 

De hel zal gestookt worden vanaf 
21 u, maar er kan vroeger verwarmd 
worden 111 

T A P T O E 
De jaarlijkse «Taptoe» door de ge
meente met de «Groene Kapel» 
heeft plaats op zaterdag 3 september 
om 15 u, met start aan Cafe Sport
man, hoek Laaglandlaan-Akkerbouw-
straat Bijeenkomst vanaf 14 u 

^« V L A A M S E K E R M I S 

Deze jaarlijkse aktiviteit ingericht 
door « Vrouwen van Vandaag », onze 
aktieve damesafdeling, werd gepland 
op zaterdag 17 en zondag 18 septem
ber, in zaal Tijl, Bredabaan 298, tel
kens vanaf 15 u 

V L A A M S E K R I N G 
G R O E N I N G H E 

Zaterdag 3/9 bezoek aan 14« Biënna
le in het Middelheimpark (inkom 25 f r ) 
met aansluitend bezoek aan Hortiflo-
ra aan de Beukenlaan 
Zondag 18/9: wandeling door Boe-
kenberg en Boelaarparken onder de 

vraagd in art 5 b en c herhaald 
worden en met binnenin naam, 
woonplaats, nummer van de lid-
maatschapskaart van VTB of 
V A B Die omslag wordt slechts 
geopend nadat de uitspraak van 
de jury bekend is 
7 De innchters van de prijs
kamp wijzen alle verantwoorde
lijkheid af voor met aangekomen 
foto's Men geve ze dus per
soonlijk af, degelijk verpakt, in 
een van onze kantoren of zende 
ze aangetekend 
8 Bekroonde en met-bekroon
de foto's blijven eigendom van 
de VTB Geen auteursrecht 
noch gelijk welke vergoeding 
; an hiervoor worden geëist De 
VTB van zijn kant verbindt er 
zich toe geen enkel van de inge
zonden fotowerken aan andere 
personen of organismen af te 
staan, zonder toestemming van 
de eigenaar 
y Deelnemen aan de prijskamp 
betekent instemmen met dit reg
lement BIJ onvoorziene gevallen 
beslist de jury onwederroepelijk 
10 Alle proeven moeten binnen 
zijn ten laatste op 31 oktober, op 
volgend adres 
Nationale Fotopnjskamp 1977 
Vlaamse Toeristenbond 
St-Jakobsmarkt 45 
2000 Antwerpen 
Lef w e l ! De leden van de jury 
worden met toegelaten tot deze 
prijskamp De juryleden worden 
later in dit blad bekend gemaakt 

(medegedeeld) 

leiding van een natuurgids Samen
komst om 10 u hoek Verbovenlei-Me-
negemlei 
Zondag 25/9 natuurwandeling door 
het Peerdsbos, met natuurgids B.jeen-
komst aan de Melkenj om 14 u 30 
Woensdag 28/9 voordracht door Rik 
Geelen over «Het dagelijks leven in 
de 17^ eeuw », om 20 u 30 in het Ont
moetingscentrum 

D E U R N E 

O P P A S D I E N S T DE K I N D E R K L A 
R O E N 
De kinder-oppasdienst, door onze jon
geren ingericht, blijft een groot sukses 
kennen Over de (kleine) vergoeding, 
de afspraak en de verschillende 
mogelijkheden kunt u alles vernemen 
bij eén van de initiatiefnemers Katelij-
ne Noels, tel 243581 

O U D PAPIER 

Een kleine moeite om een groot ple
zier te doen aan onze oudjes spaar 
oud papier, het wordt in dank aan
vaard bij Felix, Van Steenlandstraat 
58, Deume 

R U B E N S T E N T O O N S T E L L I N G 
Nog altijd in het teken van het Ruben
sjaar , op 18 september trekt de Deur-
nese VU-Vrouwenkring naar het Mu
seum van Schone Kunsten voor een 
geleid bezoek 
Inschrijvingen in lokaal Trefpunt, of bij 
Julienne Hereygers, tel 248806 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

van Wijnegem 

MODERN BEJAARDENCENTRUM 
« RUSTENBORG « 

Aangename werksfeer voor verplegend- en 
verzorgend personeel 

U kunt tot voor 19 september 1977 inschrijven m een 
werfreserve voor verpleegster A2- of verpleegassis-
tent(e). 
Er wordt eveneens personeel voor bestendige nach
tdienst gevraagd De aanvragen moeten toekomen 
bi) een ten laatste op 19.9.'77 ter post aangetekend 
schrijven aan de voorzitter van het OCMW van Wij
negem. 
Alle inlichtingen worden U graag verstrekt via tele
foon nr. 53.91.61 of op het sekretanaat, Koolsveld-
laan 94, 2110 WIJNEGEM. 
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WIJ in D€ i^OLKSuni^ 

VUJO Duffel 

is een feit 

Tijdens de woelige Egmontperiode 
hebben enkele Duffelse jongeren de 
koppen bij mekaar gestoken en sa
men de VUJO kern afdeling Duffel in 
het leven geroepen 
Dat WIJ het met bij praten zouden 
laten was duidelijk Voor dit jaar staan 
er reeds verschillende aktiviteiten op 
de agenda 

Om te beginnen gaan wij op de spor
tieve toer met de «mars van Duffel » 
op zondag 25 september De deelne
mers kunnen kiezen welke afstand zij 
wensen te wandelen 10 20 of 40 km 
Er kan vertrokken worden aan de 
biblioteek (Duffel Oost) tussen 8 u 30 
en 9 u 30 voor de 10 20 en 40 km en 
tussen 13 u 30 en 14 u 30 voor de 10 
en 20 km 

Het IS geen wedstrijd dus jong en 
oud kan aan deze voettocht deelne-

K A P E L L E N - BAL 

Jaarlijks bal op 24 september 1977 
Gemeentelijke feestzaal «Concor
dia» Orkest «THE LORIES» Deuren 
20 u 30 Muziek 21 u Toegang 70 
frank 

S T - J O B 

Met als gasten staatssekretaris Vic 
Anciaux en Okt Meyntjens en 107 
personen werd er een smakelijk eten
tje verorberd klaargemaakt door on
ze voorz Mil Pierie Anciaux belichtte 
het «waarom deelname» van de 
Volksunie aan de regering In een 
wederwoord van G Meul sekr is de 
afd St-Job ervan overtuigd dat al 
onze ministers zich zullen inzetten om 
de belangen van Vlaanderen zo goed 
mogelijk te behartigen in de regering 
W I J hebben dan ook het volste ver
trouwen in hen en geven hen alle 
steun 

HOBOKEN 

DIENSTBETOON 
Na de verlofperiode starten onze 
gemeente- en OCMW-mandatarissen 
terug met hun wekelijKS dienstbetoon 
op woensdag 7 september 1977 van 
19 tot 20 uur in het Vlaams Nationaal 
Centrum Steynstraat 85 te 2710 Ho
boken Onze mandatarissen zijn 
graag bereid U te helpen Gemeente
raadsleden Fonne Crick Broyden-
borglaan 19 tel 278211 Ciem De 
Ranter Steynstraat 85 tel 2772 78 
Jos V d Nieuwenhof St-Bernard-
sestwg 793 tel 272848 OCMW-l id 
Lode Van Camp Jozef de Coster-
straat 38 tel 278558 

BCüoy 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool Begij-
nenvpst 99 Antw 
Tel 336058 en 450531 
Elke maandag om 19 u ver
keersreglementen 
10 % KORTING VOOR VU-LE
DEN 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bofidgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/234794 

KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 
OOK NAAR MAAT 

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

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

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

VERVOER-VEhMUIZINGEN 
LaaöruTmte van JU tot bU m j 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268 1402 

IDEL - Tel . 0 1 1 / 5 3 . 4 3 4 9 
Gelegenheidsgrafiek Huwelijk -
Geboorte Zelfklevende plakband 
en etiketten Houten drukletters -
Reklamekalenders 

uani«s en neren rn uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van t vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel, 054/3337 56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

OorDsplein, Heusden-Limbucg 

KOETSWERKEN VAN DER MUNS 
BRUOUE & ZONEN PerfeKte atwer 
king juiste tinten Affligemstraat 18 
1742 TERN AT CSt Kat LombeekJ 

FEESTZALEN-SALONB 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
031/374572 

reizen 
Verken de wereld ONTDEK Z. 
AZIË met VL KLUB v grote 
kult reizen INDIA, NEPAL THAI
LAND, CEYLON, in BESTE sei
zoen 20 tot 60 dg vanaf 20 
DEC Voordel voorw Ervaren 
reisleid Geen w oogmerk noch 
massatoensme Schr bur bl 
R K S / 0 0 1 

BRABANT 

Ridders tegen breekwerf Haviland 
Enkele honderden manifestanten marcheerden zondag tegen de voorgeno
men inplanting door de interkommunale Haviland van een breekwerf m 
Pepingen 

Het akfiekomitee laakte het staafssekretariaat voor Vlaamse streekekonomie 
dat het l icht voor de uitvoering van dit omstreden projekt op groen zette 
Vooral IS men in Pepingen boos omdat het voorstel om een verbrandings
oven in een industriezone te vestigen in plaats van een breekwerf midden 
een nog ongeschonden stuk groen zonder meer werd weggewimpeld als te 
duur In Oudenaarde denkt men er nochtans anders over. 

De manifestanten brachten t i jdens hun manifestatie een bezoek aan TV-rid-
ders die net een jeugdfi lm opnamen 

ST.-JOOST-TEN-NODE 

ANCIAUX BIJ 
KAREL BULS 
Staatssekretaris spreekt op 
20 september om 20 u in Sint-
Joost-ten-Node voor het Karel 
Buls-fonds over «Brussel , na 
het Egmontpakt» De plaatseli j
ke VU-afdelmg nodigt alle be
langstellenden uit 
(Gemeentezaal, Smt-Joost-
plein 12, tegenover de kerk) 

JETTE 

LEDENRECEPTIE 
Ter gelegenheid van het afscheid van 
onze bestuursleden de heer en me
vrouw Van Impe Van Linter die ver
huisd zijn biedt de afdeling een recep
tie aan voor alle leden op 17 septem
ber om 14 u Jetsestwg 548 

S O C I A A L D I E N S T B E T O O N 

Het kantoor is open alle zaterdagen 
van 10 tot 12 u 
Ziekenfonds alle eerste en derde 
dinsdagen van de maand telkens van 
17 u 30 tot 18 u 30 

Voorbeeldig 
Jets hulpbetoon 
Met eigen middelen het sociale werk 
van het O C M W m de gemeente ver
beteren, voor de Vlaamse inwoners 
m een Brusselse gemeente, dat is de 
doelstel l ing van de vzw «Jets hulp
betoon » die zopas werd opger ich t 
Init iatiefnemer is Roland Van den 
Broeck 

HIJ bekommert zich ten zeerste om 
mensen die om allerlei redenen (ziek
te ouderdom minder validen ) more
le of materiele steun verdienen 
Men is nu bezig een aktieprogramma 
op te stellen en er wordt nagegaan 
op welke wijze de hulpprojekten van 
het gemeentebestuur het best kritisch 
kunnen begeleid en aangevuld wor
den 
Het bestuur is als volgt samenge 
steld de dames Van Herck-Justens 
Beirlaer-Gunst en Van Gysegem en 
de heren Beirlaar Sergoynne Van-
daele Jansegers Vanroy en Van Gij-
segem 

Steun 
Het bestuur van «Jets hulpbetoon» 
kan uiteraard met alle werk zelf ver
zetten 

Daarom wordt een beroep gedaan op 
vrijwilligers die onder meer klederen 
meubelen beddegoed serviezen 
e d m willen helpen verzamelen Ook 
wordt uitgekeken naar mensen die zie
ken eenzaten of oudere mensen wil
len bezoeken of jongeren die willen 
instaan voor babysit en die willen hel 
pen hij verhuizingen 

Er wordt gewerkt aan een permanen-
tie en een tele-dienst Voorlopig kan 
men voor hulp en medewerking te
recht op volgende telefoonnummers 
42563 92 of 4261449 en 42593 72 
Het sekretariaat is gevestigd in de Pie-
ter De Breuckerstraat 3 te Jette 
(1090) 

Initiatiefnemer Roland Van den 
Broeck is te bereiken op volgend 
adres Gillebertusstraat 38 te Jette 
1090 (4256392) Financiële steun is 
welkom op banknummer 437-
0072351-27 van Jets hulpbetoon te 
Jette 1090 

KESTERBEEK 

(Fusiegemeente Alsemberg Beersel 
- Dworp - Huizingen - Lot) Zaterdag 
24 september 1977 3e VU FUSIE
B A L Orkest De Robins Zaal Pavil
joen Sashoek (achter station) te Lot 
Aanvang 21 uur 

haar echtgenoot, 

LEG HAAR ALS EEN ZEGEL OP ONS HART... 
WANT STERK ALS DE DOOD IS DE LIEFDE. 

In de vrede van de Heer is heengegaan 

mevrouw 

GODELIEVE VAN OVERSTRAETEN 
echtgenote van de heer ir. Adolf Verheyden 

Licentiate m de Archeologie en de Kunstwetenschap 
Kandidate m de Germaanse Filologie 

Stichteres van VAB-Kongo, 

Geboren te Aalst op 7 juli 1924 en schielijk aan onze 
liefde ontrukt te Lamorna Cove, Lamorna (Penzance, 
Lands'End, Cornwall, Zuid-Engeland) op 24 augustus 
1977> 

Dit melden U met grote droefheid doch onderwor
pen aan Gods v/il 
De heer Adolf Verheyden, 
Rik Verheyden, 
Kris Verheyden, 
Dirk Verheyden, 
Lieveke Verheyden, haar kinderen, 
De heer en mevrouw Jozef van Overstraeten-W^il-
lems, haar ouders, 
De heer en mevrouw Toon van Overstraeten-de Troy-
er en kinderen, 
Mejuffrouw Remhilde van Overstraeten, 
De heer en mevrouw Juul Verheydei Matthys en 
kinderen, 
Mejuffrouw Jeanne Verheyden, 
De heer Alfons Verheyden, 
De heer en mevrouw Herman Michem-Verheyden 
en kinderen, 

haar broers, zusters en hun kinderen, 
De families van Overstraeten, Willems, Verheyden 
en van Dooren 
Samen met haar tantes en haar ooms, haar neven 
en haar nichten, haar professoren van de Katolieke 
Universiteit te Leuven, haar kollega's van het hoger 
St.-Lukasinstituut te Brussel, haar vriendinnen en 
vrienden zowel uit de Leuvense universitaire ge
meenschap als uit de parochie Vlierbeek, uit de 
buurtschap van haar woning « Zonneheuvel» in de 
Kesselse bergen en uit het koor Concinite, zullen zij, 
in dankbaarheid om haar rijke leven, LIEVE herden
ken in een plechtige Eucharistieviering op ZATER
DAG 3 SEPTEMBER 1977 OM 10 UUR IN DE ABDIJ
KERK VAN VLIERBEEK (Kessel-Lo). 

De teraardebestelling heeft m alle eenvoud plaats
gehad 
Op zondag 25 september 1977 om 15 uur is er Kruis
weg m de Abdijkerk te Vlierbeek 

Lieve, ons Moeke, is naar de Heer gegaan na een 
vrachtise reis doorheen Zuid-Engeland, samen met 
haar twee jongste kinderen en een van hun vriendin
netjes De Goddelhjke Invitatie bereikte haar terwijl 
ZIJ uitkeek, ver over de zee, naar de bloemeneilanden 
van de SciUygroep Allen die haar willen gedenken 
m hun gebed of m een piëteitsvolle herinnering 
wezen verzekerd van haar en onze dankbaarheid 

« Zonneheuvel», Koningsstraat 20,3200 Leuven (Kes
sel-Lo). 
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•het-ideale 
naslagwerk 

voor je 
studerende 
kinderen 

Drris 
JE WERELD 

Du IS je wereld IS in zijn prijsklasse en zijn opzet een absoluut unicum voor 
het onderwijs en het gezin Dit is je wereld brengt informatie over alles wat 
de wetenschap tot nog toe ontdekt heeft, en dit op een totaal nieuwe 
manier met alfabetisch maar thematisch, volgens de moderne onderwijs
methode De talloze kleurenillustraties zijn met bedoeld als versiering 
maar als verduidelijking van heel veel tekst Bovendien wordt deze uitste
kende informatiereeks aangeboden tegen een zeer aantrekkelijke prijs 
Ideaal voor ieder gezin, onmisbaar voor studerende kinderen 
4 delen, 2048 blz , 10 500 tekeningen en foto's waarvan 90% in kleur 
888 onderwerpen. 30 000 trefwoorden 

Vraag er nu meer informatie over. dan ontvang je gratis een leerriik 
kwartetspel 
Doen' 

• " ' ^ « ^ * % « % -

INFORMATIEBON 

Ja, ik wil graag vrijblijvend meer informatie ontvangen van Dit is je wereld 
Naam ... 
Adres .. . 

Woonplaats ..^.^^^^0L,lSi»^^^^^^i 
Mijn boekhandel is ^..i ..-*.. 

Op te sturen naar Uitgeverij' Het Spectrum Bijkhoevelaan 12 2110 Wijne 
gem 

B\jsnr. 

OCMW in kongres 

D e werking van de vern ieuwde centra voor maatschappe
lijk welzijn wordt belicht op een kongres dat plaatsheeft op 
Z A T E R D A G 24 S E P T E M B E R te Brussel . 

Leden van O C M W - c e n t r a , VU-mandatar lssen en andere 
belangstel lenden worden hierbij uitgenodigd. Preciese 
informatie v o l g t 

Brussels Uilenspiegelkamp in Gierie 
Zo je op zondag 14 Oogst op de «slu i t ingsdag» van het Grensland-jeugd-
kamp te Gierie ware geweest, had je de glunderende gezichten kunnen zien 
van kinderen uit het Brusselse, uit Vlaains-Brabant en uit Vlaanderen zelf. Je 
had er de sterke verhalen kunnen horen van de grootsten en de parmantig
heid van de kleinsten — de Tijl en Nelekens — kunnen bewonderen. 
De V.ZW GRENSLAND, die zonder veel tamtam al in haar derde werkings
jaar is, wil door - w e r k op het terrein zelf» bijdragen tot het behoud van het 
nederlandstalig karakter van onze bedreigde grensgebieden — en dan inzon
derheid van het Brusselse. Alhoewel Grensland duideli jk vlaams-nationaal 
geëngageerd is, bli j ft het buiten iedere parti jpolit iek. 
In de Grensland-jeugdkampen worden de kmderen uit de bedreigde streken 
samengebracht met een beperkt aantal kinderen uit de rest van Vlaanderen. 

De eerste bedoeling is uiteraard deze 
kinderen een prettige vakantie te 
bezorgen in een ongedwongen 
Vlaamse sfeer Op al de voorbije kam
pen bleek er geen enkel probleem te 
bestaan het zijn allemaal Vlaamse 
kinderen, al komen ze nu uit het hart 
van Brussel, uit Vlaams-Brabant, Ant
werpen of Gent 

Grensland tracht op deze wijze de 
solidanteit van Vlaanderen met zijn 
Brusselse hoofdstad ergens konkreet 
te maken, ergens te laten beleven 
door de kinderen 

Door het feit dat de hele leiding volko
men belangloos werkt — zij betalen 
zelfs net als de kinderen kampgeld i 
— en de keuken wonderen doet, 
wordt het mogelijk het kampgeld ui
terst laag te houden Dit jaar bedroeg 
het 950 fr voor een verblijf van 10 
dagen Over sociale prijzen gespro
k e n ' 

Het kampterrein te Gierie is schitte
rend gelegen Midden de bossen, rui
me terreinen, geschikt voor avontuur
lijke tochten Het kampleven houdt 
het midden tussen dit van een jeugd
beweging en een vakantietehuis 
Al ligt de klemtoon van de werking 
momenteel op de jeugdkampen, het 
vormt niet de enige Grenslandaktivi-
teit Vooreerst worden ook de ouders 
betrokken in de werking Zo ging er 
voormiddags een twee uur durende 
wandeling met ruim 60 deelnemers 
door in een ongerepte natuur met als 
eindpunt het kampterrein, waar een 
uitgebreide koude schotel wachtte 
Op vrijdag 7 oktober is er te Brussel 
in lokaal «Waltra» (Arduinkaai) een 
grenslandkontaktavond, waar tevens 
de dia's van het voorbije kamp ver
toond worden Tochten waar ouders 
én kinderen aan deelnemen, Sinter
klaas en Kerstfeesten staan even
eens op het programma 

ZO€K€RC]€S 

— Mevrouw 26 jaar wonende te 
Denderleeuw en momenteel 
werkzaam als bediende in verze-
kenngsmij te Brussel zoekt werk 
in eigen streek (Aalst-Ninove) 
Studies twee jaar binnenhuisar-
chitekt Kontakt opnemen met 
kamerlid Jan Caudron Tel 053/ 
704064 N 8 8 

— Een meestergast-weefkunde, 
31 jaar oud, 15 jaar ervanng, 
werkloos ingevolge sluiting van 
bedrijf zoekt passend werk , lie
ver met in textielindustne 
— Bediende, 18 jaar, volledig 
sekundair onderwijs (handel-
bureauwerk), tevens steno-dak-
tylo, met stage-ervaring en goe
de referenties, zoekt passend 
werk 
Voor alle dne zich in verbinding 
stellen met volksvertegenwoor
diger Frans Baert, tel 0 9 1 / 
225206 N 8 9 

Gevraagd te Itterbeek jonge 
mannelijke bediende ekon hu
maniora, legerdienst volbracht 
Kontakt via Albrecht De Schry-
ver, Ninoofsesteenweg 515, 
1711 Itterbeek M 90 

VERZOEK 

Gooi de prentbnefkaarten, die je 
van JOUW vnenden met vakantie 
ontving met weg i Stuur ze dan 
liever naar de redaktie van ons 
blad (portkosten worden ver
goed), t a v Gust Geens, Barrika-
denplein 12, te 1000 Brussel 
Vriendelijk bedankt i 

Man zoekt bijverdienste o a ver
taling uit of in het Frans, Engels 
en Duits, handelskorresponden-
tie, proeflezen, korrektie en re
daktie Aanbod via WIJ N 98 

• Als sociale medewerkers 
van VU-mandatarissen en VU-
regenngsleden worden wij over
stelpt door aanvragen van werk
zoekenden Hulp- en werkbie-
denden kunnen zich ten allen tij
de schnftelijk nchten naar 
Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemses-
teenweg 56,1810 Wemmei 
(N93) 

• Laat met na, bij uw eerstvol
gend verblijf in BENIDORM een 
bezoek te brengen aan Vicente 
CERVERO, Bat «Alt Bayern» 
Lokal nr 46 in MERCALOIX 
Duitse specialiteiten (N95) 

•*• Zoeken passende betrek
king 
50-jarige reiziger, ervaring in tex
tiel 
50-jarige boekhouder uit Meche-
len 
30-jarige boekhouder uit de Ant
werpse Kempen 
22-jarige gediplomeerde huma
niora (La t /Wisk) , in orde met 
dienstplicht 
Jonge dame A6/A1 handelsre
gentaat, 22 jaar 
25-jarige chauffeur 
Man, ^5 jaar Ervanng boekhan
del en ekonomaat 
Schrijven of telefoneren Sena
tor Wim Jonssen, Louisastraat 
31, 2800 Mechelen Tel 015/ 
41 3596 (N94) 

«Familie uit Eppegem (Brabant) 
zoekt een dynamisch meisje om 
de kinderen van het gezin te ver
zorgen en wat mee te helpen in 
het huishouden, eventueel ook 
in de administratie van het be
drijf Goede officiële betaling Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Bomers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
tel 015/217900 N97 

• Sekretaresse zoekt passen
de betrekking in de provincies 
Brabant of Antwerpen Kwalifi-
katies diploma steno-daktylo 
Diploma boekhouding Perfekt 
drietalig (Nederlands, Engels en 
Duits) Ruime ervaring 
Schrijven naar de redaktie van 
Wl-J t a v G GEENS (N96) 

- STUDENTENLOGIES ge
zocht voor VUB-studenten in 
Wemmei, Jette of omstreken 
Bur blad nr N92 

De «sluitinqsplechtiqheid» zelf, rond 
het kampvuur, werd opgeluisterd 
door spontane nummertjes van de kin
deren Volksunie-gemeenteraadslid 
Jan de Berlangeer uit Jette zorgde 
voor een korte maar pittige slottoe
spraak 
Wie aan dit initiatief wil meewerken, 
het steunen of zijn kinderen inschnj-
ven voor het e v kamp kan voor infor
matie terecht bij de Brusselse ge
meenteraadsleden Herman Thuriaux, 
J B Van Pestraat 26 bus 15, 1190 
Vorst en Jan de Berlangeer, De Smet 
de Naayerlaan 158, 1090 Jette, bij de 
orgamzatiesekretaris Dirk Van Bog-
hout, Jordaenskaai 3, 2000 Antwer
pen of op het Grenslandsekretariaat 
R Jacob, A Van Putlei 7, 2210 Bors-
beek 

Steunende leden (mm 500 f r ) kunnen 
hun bijdrage storten op bankrekening 
412-3009681-41 van Grensland v z w 

Werkkampen 
Brusselement 
In september komt Brussel eerst 
goed op gang Mallemunt gaat door, 
maar Internationaal Teaterfestival 
(Kaaiteater), «Jong «-Festival van 
Vlaanderen, KVS en dgl komen er bij 
's Avonds aan deze manifestaties 
deelnemen en overdag helpen bij het 
opknappen van een oud pand in 
De kampen duren van maandag tot 
zaterdag iedere week in september 
Nadere inlichtingen bij de Stichting-Lo-
dewijk de Raet, Mana Theresia-
straat 31 te 1040 Brussel - liefst telefo
nisch 02/21727 77 

H O E I L A A R T 

M A L L E M O L E N D R A A I T 
De Brusselse Mallemunt geniet nu 
ongetwijfeld een biezonder grote 
weerklank in Vlaams-Brabant Niet al
leen komt men van heinde en ver 
naar allerlei Vlaamse kulturele mani
festaties in het Brusselse, maar boven
dien vindt men er inspiratie om in 
eigen streek festiviteiten op de affiche 
te brengen 
Neem nu Mallemolen in Hoeilaart, op 
16 en 17 september Er worden twee 
podiums opgetimmerd voor gitaar- en 
andere virtuozen 

IN M E M O R I A M 
C A E S A R D A U W 
Weer ontviel ons een van onze 
oudste en trouwste leden Cae
sar Dauw Geboren te KestW. 
Hij was een overtuigd en str i j 
dend nationalist vanaf zijn 
jeugd. Tijdens de jongste we
reldoorlog diende hij zijn volk 
volkomen onbaatzuchtig, als 
schepen De repressie kon hem 
niet breken . 
Op hoge ouderdom kreeg hij 
nog enkele jaren van zwaar 
l ichamelijke li jden te dragen: 
zijn familie omringde hem met 
de beste zorgen. 
Aan deze familie betuigt het 
afdel ingsbestuur nogmaals zijn 
oprecht medeleven. 

M O L L E M 

AUTOZOEKTOCHT 
Op zondag 4 september Vertrek tus
sen 13 en 14 uur Lokaal « Onder den 
Toren», Dorp, Mollem 

LIMBURG 
Z U T E N D A A L 

L E D E N V E R G A D E R I N G 

«De jonge afdeling Zutendaal gaat 
nog steeds op haar elan verder Na 
de geslaagde verkiezingscampagne 
voor dorpsgenoot W Desaeyere volg
den een gezellig dankfeest van de 
nieuwe volksvertegenwoordiger, de 
eerste uitgave van «Vrij-Uit» Zuten
daal, een voorlichtingsvergadering 
over het Egmont-akkoord (spreker 
was vanzelfsprekend W Desaeyere), 
de deelneming aan de IJzerbede
vaart, samen met de afdelingen Eigen-

bilzen, Munsterbilzen en Bilzen, en de 
bevlaggingsaktie op 11 juli Nu het 
ledenaantal langzaam maar zeker 
stijgt wordt er op vri jdag 9 septetn-
ber in zaal Jamaica een algemene 
ledenvergadering gehouden waarop 
het nieuwe bestuur zal verkozen wor
den » 

H E U S D E N (L imburg ) 

Zaterdag 1 oktober in de «Oude 
Knng» Dorpsplein te Heusden vanaf 
14 uur Fototentoonstelling «Nestor 
Gerard» Limburgers,mis deze enige 
gelegenheid met 
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OOST-VLAANDEREN 
Evergem: een vooorspelling komt uit 
De jongste gemeenteraadszitting te Evergem duurde andermaal vijf uren. Wie 
gedacht had dat de raad reeds in val^antiestemmlng zou verlceren kwam dus 
bedrogen uit. De VU-oppositie was dit zeker allerminst; zij plaatste immers 
niet minder dan elf punten op de agenda. 
Wij onthouden vooral de tussenkomst van Paul Van Grembergen betreffende 
de verhouding tussen gemeenteraad — schepenkollege en OCMW. Het 
O C M W dreigt teveel een «staat in de staat» te worden, vandaar dat het, 
aldus Van Grembergen, wenselijk ware geregeld ee.i overzicht te krijgen van 
de aktiviteiten van het OCMW. Dit zou trouwens de gemeentelijke sociale 
politiek verder vorm kunnen geven. Van Grembergen vraagt dan ook dat de 
betrokken schepen periodiek een verslag zou uitbrengen over het OCMW. 
Burgemeester Parijs (CVP) is het daarmee eens en belooft het nodige te zul
len doen in de toekomst. 

Verbroederen 

In verband met de onteigeningen voor 
de rijksw/eg aan de Waalbrug, een 
zaak die reeds decennia lang aan
sleept, vraagt de VU naar de stand 
van zaken Schefien Van Renterghem 
antwoordt dat betrokken weg reeds 
driemaal van het vijfjarenplan werd 
afgevoerd Raadslid Van Grember
gen wijst erop dat de betrokken eigen
dommen door de onzekerheid fel in 
waarde zijn verminderd en dat de 
gemeente bu wijze van tegemoetko
ming aan de getroffen inwoners juridi
sche hulp zou kunnen verstrekken 
Schepen Van Renterghem vindt dit 
eerder ongepast doch na enig heen 
en weer gepraat wordt het voorstel 
van Van Grembergen toch in overwe
ging genomen 

Op vraag van raadslid De Craene 
(VU) om een matenaalstaat op te 
maken voor de drie deelgemeenten 
betreffende stukken die in bruikleen 
kunnen gegeven worden aan feest-
kommissies en andere organismen 
antwoordt schepen A Willems posi
tief, en zegt dat dit reeds ten dele is 
gebeurd 

Met betrekking tot de verbroedering 
van enerziids Ertvelde met Akersloot 
en anderzijds Evergem met Grossen-
kneten blijkt uit 't antwoord van sche
pen Vereecke dat de bestaande kon
takten gehandhaafd blijven Ook in 
1977 zal intensief worden verbroe
derd Voor wat betreft de toekomst 
wil men dat tevens bestendigen Het 
voorstel van raadslid Van Grember
gen (VU) om ook te verbroederen 
met een gemeente uit Frans-Vlaande-
ren valt in goede aarde 
Het agendapunt betreffende de her
ziening van het gemeentelijk regle
ment betreffende het sluitingsuur der 
herbergen lokt nogal wat discussie 
uit Door de VU werd een enquête 
gedaan onder de cafe-uitbaters die in 
overgrote meederheid opteren voor 
het stelsel geen sluitingsuur tijdens 
het weekend, sluiting om 2 u tijdens 
de week Dit is in tegenstelling met de 
gemeentelijke reglementen Na heel 
wat diskussie waarbij geldige en val
se argumenten goed worden dooreen-
gehaald wijst de stemming uit dat de 
meerderheid het bij het huidige sys
teem wenst te houden De mening 

OCMW-ZELE 
OPENSTAANDE BETREKKING 

Het .O.C.M.W .̂ Zele maakt bekend dat volgende 
betrekking in tijdelijk dienstverband te begeven is 
voor de kliniek voor Kronische Zieken: 

1 HOOFDGENEESHEER-INTERNIST 

Om benoemd te kunnen worden moeten de kandida
ten voldoen aan de volgende voorwaarden • 
A. ALGEMENE V O O R W A A R D E N : 
— Belg zijn 
— Van goed zedelijk gedrag en zeden en de burger

lijke en politieke rechten genieten. 
— Voor de mannelijke kandidaten, voldaan hebben 

aan de voorschriften van de militiewetten. 
— De nodige lichaamsgeschiktheid bezitten voor 

het uitoefenen van de funktie. 
— Verbod rechtstreeks of onrechtstreeks enige han-

delsbedrijvigheid uit te oefenen. 

B. BIEZONDERE V O O R W A A R D E N : 
— Om benoemd te kunnen worden tot hoofdgenees
heer-internist : 
In het bezit zijn van het diploma van doctor in de 
genees-, heel- en verloskunde, specialiteit interne 
geneeskunde. 

C. W E D D E : 
Volgens overeenkomst met het O.C.M.W. van Zele. 
De eigenhandig geschreven aanvragen voor ge
noemde betrekking dienen per aangetekende zen
ding gericht te worden aan het adres van de Heer 
Voorzitter van het O.C.M W. Zele, de Heer Theofiel 
Nies, Langestraat nr 232, 9140 ZELE, en hem toe te 
komen uiterlijk op 13 september 1977 te 12 uur 's mid
dags vergezeld van de volgende stukken: 

— een voor eensluidend en gelegalizeerd afschrift 
van het diploma, overeenkomstig de kandida
tuur 

— een uittreksel uit de geboorteakte op zegel. 
— een bewijs van goed zedelijk gedrag en nationali

teit afgeleverd voor een openbaar bestuur en op 
zegel. 

— voor mannelijke kandidaten een militiegetuig
schrift. 

Namens de Raad, 
De Sekretaris, 
(get.) W. Thienpondt, 

De Voorzitter, 
(get.) Th. Nies 

van de overgrote meerderheid der 
cafébazen blijkt au8 van geen tel. 

Toelagen 

Ook de vraag naar de situatie van het 
vakantiepatronaat in de verschillende 
deelgemeenten lokt heel wat woor
den uit In Evergem bestaat het vakan
tiepatronaat met, in Sleidinge wel, in 
Ertvelde werd het door het huidige 
gemeentebestuur afgeschaft Vol
gens raadsleden De Craene (VU) en 
Van Grembergen (VU) is dit onbillijk 
vooral ten opzichte van de niet-geor-
ganizeerde jeugd 

Schepen Vereecke maakt in dat op
zicht de domme opmerking dat «de 
met georgamzeerden zich maar moe
ten organizeren» Van Grembergen 
wijst er terecht op dat de met georga-
nizeerde jeugd een belangrijke groep 
IS wier ouders ook belasting betalen 

De georganizeerde jeugd wordt ge
subsidieerd langs de gemeentelijke 
jeugdraad Het organizeren van een 
vakantiepatronaat zou in dat opzicht 
zeker een tegemoetkoming zijn van 
de gemeente ten gunste van de met 
georgamzeerden Raadslid De Clercq 
(VU) formuleert tenslotte het voorstel 
om voor volgend jaar jeugdleiders te 
zoeken om de niet-georganizeerden 
op te vangen Schepen Van Renter
ghem belooft dit aap de jeugdraad 
voor te leggen. 

In verband met de nogmaals te berde 
gebrachte subsidienngspolitiek moet 
het Schepenkollege haar kortzichtig
heid toegeven De voorspelling die 
raadslid Van Grembergen destijds ge
daan heeft komt uit Inderdaad, op 
vraag van raadslid De Craene (VU) 
waarom aan de KLJ van Ertvelde die 
een toelage gevraagd heeft voor de 
organizatie van een provinciaal sport-
feest, nog geen toelage werd toege
staan, kan schepen Willems mets 
anders dan antwoorden dat er hon
derden aanvragen binnengestroomd 
zijn voor eenmalige toelagen en dat 
men die na het verlof in één pakket 
gaat behandelen 

In verband met de recepties op het 
gemeentehuis hekelde raadslid Van 
Grembergen het feit dat deze aan de 
lopende band worden gehouden Hij 
vroeg kritena vast te leggen voor wie 
en voor welke gelegenheden een ont
vangst op het gemeentehuis kon 
voorzien worden Burgemeester Pa
rijs verklaarde in zijn antwoord dat 
gewoon de tradities van de vroegere 
deelgemeenten werden voortgezet 
en dat er bovendien problemen wa
ren van akkomodatie om bijvoorbeeld 
recepties te groeperen Hij gaf toe dat 
het aantal recepties nogal problema
tisch was doch stelde voor dit punt 
nog enkele maanden te laten rusten 

W G 

VUJO AALST 

We starten het nieuwe werkjaar met 
een verruimde bestuursvergadering 
die plaatsvindt op zaterdag 3 septem
ber te 16 u. in het lokaal VUJO Den
derleeuw, Dorp 11 We rekenen op de 
aanwezigheid van alle VUJO-verant-
woordelijken uit het arrondissement 

VUJO DENDERLEEUW 

Onze namiddagwandeling van 21 
oogst doorheen Iddergem, kende een 
geslaagd verloop De kombinatie met 
een tentoonstelling van schilder
werken — waarvoor we onze vriend 
kunstschilder Theo Borloo (oud-VU-
JO) langs deze weg danken — kende 
voldoende bijval zodat nu reeds vast
staat dat onze «Vuutstap» volgend 
jaar een heruitgave zal krijgen Mede
werkers als onder meer Johan, Dirk, 
Freddy en Raf staan borg voor een 
puike organizatie 
De volgende algemene vergadering 
heeft plaats op zaterdag 24 septem
ber te 14 u. in Vlaams Centrum Tijl, 
Parochiestraat 8 te Denderleeuw-ld-
dergem Het bestuur dringt aan op de 
aanwezigheid van alle geïnteresseer
den, zowel leden als sympatizanten. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331.05 

PV.BA 
AALST 

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

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen • 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 • trakteren - pop
pen • poppenwagens en -wiegjes - burelen - lesbenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschonimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

WAARSCHOOT: 
«Mijnheer Snel, u pompt te fe l !» 

Vorige zondag verwijderde VU-provincieraadslid Fons Van Hoiderbeke in de 
bossen van Waarschoot ongestoord een prikkeldraadversperring die door 
de rijkswacht op het domein van de nationale maatschappij der waterleidin
gen was aangebracht. Daardoor kregen enkele honderden betogers toegang 
tot het gebied waar gewraakte waterpompen door overmatig pompen de 
streek uitdrogen. De betogers skandeerden slogans tegen de direkteur van 
de watermaatschappij: - mijnheer Snel, u pompt te fel !• 
Vooral de landbouwers zijn kwaad en vragen schadevergoedingen. 
Als geen gevolg gegeven wordt aan de protesten, zullen hardere akties onver
mijdelijk volgen, zo waarschuwde Fons Van Hoiderbeke. 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN 

9,50 O/o LENING 1977-1987 
RENTE. - 9,50 % 's jaars vanaf 20 september 1977. 

Betaalbaar op 20 maart van de jaren 1978 tot 1987. 

EFFECTEN. - Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 
50.000, 100.000 en 500.000 frank 
De coupures van 5.000 fr. worden als bijpassing afgeleverd. 

AFLOSSING. - Vanaf 20 maart 1979 uitsluitend door terugver
koop. 

UITGIFTEPRIJS. - 100,25% 

OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter 
beurze worden genoteerd. 

INSCHRIJVING 

van maandag 5 tot maandag 19 
september 1977 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een ein
de worden gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de 
Nationale Bank van België en bij de in België gevestigde ban
ken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële instel
lingen van de openbare sektor en spaarkassen. 
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrij
ving. 
Brussel, 30 augustus 1977 p^ Minister van Financiën, 

G. GEENS 
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WEST-VLAANDEREN 

Vakantienieuws uit OVD 
A R R O N D I S S E M E N T O V D 

Ingevolge de beslissing van de partij
raad om de bestuursverkiezingen te 
vervroegen zal het arr bestuur zoals 
in het verleden zich gelasten met de 
uitnodigingen tot kandidaatstelling De 
huidige besturen worden dan ook ver
zocht een datum bekend te maken 
tussen nu en half december waarop 
ze wensen dat de verkiezing zal door
gaan We doen beroep, zowel voor 
het zoeken naar kandidaten, als voor 
het nodige kontakt bestuur-gekoze-
nen, op onze gemeenteraadsleden en 
leden van het O C M W om hier behulp
zaam te zijn. 

O O S T E N D E - S T A D 

A F D E L I N G S B E S T U U R 
De verkiezing van het nieuwe bestuur 
IS vastgesteld op 2 september in de 
Drie Sleutels, Jozef ll-straat (bij Van 
Leke) Elk lid, hoofdlid als bijlid, kan tus
sen 19 u en 23 u zijn stem daar 
komen uitbrengen Nadien wordt de 
uitslag bekendgemaakt alsmede de 
samenstelling van het bestuur 

P O S T E N D E - V U U R T O R E N 

B E S T U U R S V E R K I E Z I N G 
Aan alle leden van de Vuurtoren 
werd een brief gezonden, met ver
zoek kandidaat te zijn voor het be
stuur Onze afdeling heeft broodnodig 
nieuw bloed te krijgen Tegen 12 sep
tember wordt Uw antwoord verwacht 
op het arr sekretariaat 

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

O V E R L I J D E N 
Op 19 augustus werd in een overvolle 
kerk ontroerd afscheid genomen van 
mevr Alice CLAEYS-MISSIAEN, die 
ons té vroeg ontrukt werd Met haar 
man zaliger, die zij tamelijk snel na 
diens heengaan volgt heeft zij 
ook het leed gekend van zo menig 
Vlaamse idealist Zij was de moeder 
van Pol CLAEYS, Spermalie ( O C M W 
Middelkerke) en van mevr GOUWY 
(afdelingssekretans Mariakerke) On

ze innige deelneming aan de getrof
fen familie Vele bestuursleden en 
mandatarissen woonden de uitvaart 
bij 

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

Tijdens de vakantie werd er ook heel 
wat gefeest m onze streek, hetzij op 
bruiloften, hetzij omwille van geboor
ten 
Johan V A N BELLE (VUJO-bestuur 
Stadscentrum) huwde met Mireille 
PANESI - Jaak DAVID en Annie VOE
TEN willen ook hun leven delen -
Rudie JOSEPH (bestuur Bredene) 
trad in het bootje met Frieda DECAP-
MAEKER 

Op 20 juli werden Romain SABBE en 
Anna DEKEYSER (lange jaren sekre-
taresse van Gistel) gezegend met een 
tweeling TOM en TIJS (thans Maria
kerke) - Gerard DE KEYZER en Jean-
nine TRIO kregen een zoon JEROEN 
(Koekelare) Paul RAMAKERS (pen
ningmeester te Westende) en Karine 
DE GROOTE verheugen zich om de 
geboorte van KENNETH - Wilfried 
VANDECASSERIE en Regina DE-
ZWARTE kregen een STIJN (Oosten-
de-Stad) en Stefaan DELAAT en Rita 
DECLERCK verwelkomden hun zoon 
BRAM Ten slotte kregen Pieter VI-
LEYN en Nicole POPEYE te Adinker-
ke een zoon, DIRK 

GISTEL 

O V E R L I J D E N 

Na het overlijden van onze oud-voor-
zitter Hektor Neels is ons nu ook Est
her BEERNAERT (echtgenote van 
Marcel DECOMBEU ontvallen Aktief 
in de VU vanaf de opnchting, heeft 
Esther meer dan twintig jaar haar idea
al beleefd Op haar kon onze afdeling 
rekenen, waar ze helpen kon was Est
her aanwezig Haar kandidatuur voor 
de verkiezingen van oktober was bij
na vanzelfsprekend , het verdelen van 
pamfletten heeft zij waargenomen tot 
haar krachten begaven Wij danken 
U, Esther, voor uw leven van trouw en 
voor de liefde en begrip die wij van U 
mochten ontvangen 

W U L P E N -
O O S T D U I N K E R K E 

Vnjdag 9 sept te 20 u Pri jsuitrei
king van de Eerste BdK-autorally in 
de zaal Gudrun, Dorpsplein 32, Wul-
pen-Oostduinkerke 

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

B L A N K E N B E R G E 

Z I T D A G 
Oud-volksvertegenwoordiger P Leys 
zal zitdag houden op dinsdag 6 sep
tember van 20 tot 21 u in het spijs-
huis « Bearnaise », de Smet de Naeyer-
laan 86 Hij zal vergezeld zijn door 
een afgevaardigde van het centrum 
voor arr dienstbetoon waarbij men 
terecht kan voor pensioenen en socia
le zaken Ook onze plaatselijke man
datarissen kunnen er aangesproken 
worden voor plaatselijke Aangelegen
heden 

K O N G R E S S E N T E B R U G G E 

Van 2 tot 5 september heeft het 17e 
Symposium Teilhard de Chardin 
plaats Tevens wordt de jaarvergade
ring van The International Institute for 
Strategic Studies, Londen, van 8 tot 
11 September in Brugge gehouden 

Poëzie te Deurle 
Op zaterdag 3 september 1977 richt 
het komitee van de Vlaamse Poezie-
dagen naar loffelijke gewoonte zijn 
jaarlijkse poeziedag in te Deurle-aan-
de-Leie Eenentwintig jaar geleden 
overleed Basiel De Craene, stichter 
van de Vlaamse Poeziedagen 
Om 10 uur worden alle deelnemers 
verwelkomd in het plaatselijk museum 
Dhont-Dhaenens door de voorzitster 
van het komitee, mevrouw Julia Tul-
kens In 1977 zal de poeziedag geheel 
in het teken staan van Karel van de 
Woestijne Op 10 maart 1978 zal het 
net een eeuw geleden zijn dat een 
onzer grootste Vlaamse dichters ge
boren werd te Gent 

Na het welkomstwoord van mevr Tul-
kens zullen Marleen de Cree, Bert 
Decorte, Wim Nimmegeers, Armand 
van Assche en Nic Van Bruggen p p 
een panelgesprek houden met als 
onderwerp De invloed van Karel van 
de Woestijne op de hedendaagse 
poëzie 
Jeanine Schevernels en Stan Milbou 
zullen werk van de dichter voorara-
gen 
De namiddagzitting begint om 15 uur 
in de hovingen van het kasteel Profes
sor dr Lieven Rens en de heer Bert 
Decorte zullen beiden een spreek
beurt houden over de figuur en het 
werk van Karel van de Woestijne Na 
deze uiteenzettingen worden de ver
scheidene juryverslagen over de prijs
vragen voorgelezen 
Jeanine Schevernels en Stan Milbou 
zullen bekroonde en geselekteerde 
gedichten voordragen 
Het bespreken van maalti jden voor 
's middags en 's avonds kan geschie
den op het sekretariaat van het komi
tee van de Vlaamse Poeziedagen, 
t.a.v Wil ly Tibergien, Nazarethstraat 
41 , 9720 De Pinte 

O V E R L I J D E N 

Te Dendermonde overleed vorige 
week de h. Guido Pieter De Beul (40 
j.), broer van juffr. Lutgard De Beul, 
diensthoofd van de VU-Studie-
dienst. We betuigen haar familie en 
haarzelf onze oprechte deelneming. 

Brugge kijkt naar Brussel 
en Zeebrugge 
• VU-BRUSSEL OP VRIENDSCHAPSBEZOEK 

Op zondag 18 sept. as vanaf 10 u zijn bestuursleden van de Volks
unie uit de Brusselse afdelingen op bezoek te Brugge Deze delega
tie wordt vergezeld door staatssekretaris Vic Anciaux Na ontvangst 
door schepen P Leys en een gezamenlijke maaltijd in het Jagershof 
te St-Andries-Brugge, zullen deze vlaamse Brusselaars zich door 
Brugge laten gidsen Misschien een ideale gelegenheid om zich eens 
«bij de bron over Brusselse en Vlaams-Brabantse toestanden te 
laten informeren 

• STAATSSEKRETARIS VIC ANCIAUX 

Op uitnodiging van VU-afdeling Assebroek houdt Dr Vic Anciaux, 
staatssekretaris voor Nederlandse Kuituur en voor Brusselse sociale 
zaken, op vri jdag 23 september as te 20 u. een spreekbeurt in de 
ontvangstzaal van het Parkhotel, Vrijdagmarkt - 't Zand te Brugge 
Deze samenkomst, waarop alle belangstellenden worden uitgeno
digd, staat uiteraard in het teken van het zgn Egmont-akkoord 

• VU-RAAD RICHT WERKGROEP ZEEBRUGSE HAVEN OP 
Op vr i jdag 26 oogst II heeft de arrondissementele raad van de 
Volksunie Brugge-Torhout een ruime gedachtenwisseling gehouden 
over de havenevolutie te Zeebrugge Aanleiding was niet enkel de 
regeringsbeslissing i v m de aardgas-terminal of het begin van de wer
ken aan de Oosterstrekdam op 15 september, maar wel een algeme
ne bezorgdheid om het geheel van de Zeebrugse havenevolutie en 
alle infrastruktuurwerken. De VU-raad heeft unaniem de opnchting 
van een polyvalente werkgroep goedgekeurd die tot taak moet heb
ben de inventaris op te maken van de Zeebrugse situatie en van de 
weerslag die hiervan op korte of lange termijn te verwachten valt 

888 nieuwe arbeidsplaatsen 
Tijdens het eerste halfjaar 1977 zijn de investeringen in West-Vlaanderen, na 
de heropleving van 1976, opnieuw gedaald Het investeringsbedrag bereikte 
in totaal 2.200 miljard fr. Hierdoor zullen 888 nieuwe arbeidsplaatsen worden 
tot stand gebracht. Voor dezelfde periode van 1976 bedragen de overeenkom
stige cijfers 4.603 miljard fr. en 836 arbeidsplaatsen. 

Wat het aandeel in het totaal van de 
nieuwe investeringen in het Vlaamse 
landsgedeelte betreft bereikt West-
Vlaanderen slechts 9,8 % tegenover 
12,4 % gedurende dezelfde periode 
van 1976 Het aandeel inzake nieuwe 
arbeidsplaatsen valt integendeel gun
stiger uit met 18,3 % tegenover 
11,8 % in het eerste halfjaar 1976 
Alhoewel de investeringen in West-
Vlaanderen tijdens de jongste jaren 
een toenemend kapitaalintensief ka
rakter vertonen is he* aantal tewerk-
gestelden in verhouding tot het ge
ïnvesteerde kapitaal het hoogste in 
vergelijking met de andere Vlaamse 
provincies De investering per arbeids
plaats bedraagt in West-Vlaanderen 

«slechts» 2,5 miljoen fr tegenover 
gemiddeld 4,6 miljoen fr voor het 
Vlaamse landgedeelte en 10,8 miljoen 
fr voor de provincie Antwerpen, zoals 
steeds het vestingsgebied met de 
meest uitgesproken kapitaalintensief 
karakter 

Spijts de niet bemoedigende investe
ringsresultaten mocht West-Vlaande
ren het leeuwenaandeel van de bui
tenlandse investeringen naar zich toe-
halen De vestiging van één Ameri
kaans bedrijf in West-Vlaanderen 
maakt bijna de totaliteit uit van het 
totaal van 646 mil joen fr. buitenland
se investeringen in het Vlaamse 
landsgedeelte. 

30ste Frans-Vlaamse 
Kultuurdag te Waregem 
Z O N D A G 18 S E P T E M B E R 1977 

O m 9 u u r : In he t Ku l tu ree l C e n t r u m , Zu ide r laan 39 (S tad ion) 
Tentoonstel l ingen : Foto's over Frans-Vlaamse volksgebruiken, wo
ningbouw en heemkundige bezienswaardigheden 

O m 10 uur : S E K T I E V E R G A D E R I N G E N 

1. Geschiedenis - Heemkunde - Volkskunde. Leiding Drs M Nuyt-
tens, R Watthy, J Veys, C Moeyaert 
Het Geschiedkundig Col loquium van de werkgroep Geschiedenis 
van het K F V heeft plaats op zaterdag 17 september in het Kultu
reel Centrum (Zaal I beneden) van Waregem van 10 tot 17 uur Het 
staat in het teken van 125 jaar Comité Flamand de France 

Alle belangstellenden kunnen aan dit colloquium deelnemen Inschnj-
ven bij R Watthy, Dorp 70, 8178 Woumen Tel 051-501335 
2. Literatuur. Leiding V Arickx, O Vandeputte 
3. Onderwijs. Leiding C Taccoen (Belle), J Fermaut (St-Winoksber-
gen) 
4 Jeugd. Leiding G van Ryckeghem, Paul Verbraeken 
5. Informatie. Leiding A Depoortere 
6. Ekonomie, Overheidspersonen. Leiding Jan Olsen, Sen G Mom-
merency 
7. Familiekunde. Leiding M. Mispelon 

Middageten in het Parkhotel Groenhove, Lebbestraat 1 Broodmaal
tijd met vlees of kaas en koffie 95 BF, bediening en B T W inbeg'-e-
pen Vooraf inschrijven schriftelijk of telefonisch Sekretariaat Kultu
reel Centrum, Zuiderlaan 39, 8790 Waregem Tel 056-60 35 00 of 056-
602504 
O m 14 uur: P L E N U M 

14 00 Inleiding door dr. Danièl Merlevede, algemeen voorzitter 
1415 " Wat we willen en wat we doen» door Niek Neirynck, sekre-
tans van de Michiel de Swaenknng, Duinkerke 
14 30 Film « Eén mond, twee talen » van Boud Smit met kommentaar 
en vergelijking van de Friese en de Frans-Vlaamse taalproblematiek 

1500 «Het Taalunieverdrag en onze opdracht tot gezamenlijke 
inspanning » door Marten Heida (Veenendaal) 
1520 E Vanneufville Een volkshogeschool in Frans-Vlaanderen Uit
slag van de 12e Taaiprijsvraag voor Frans-Vlamingen, 

O m 16.30 u u r ; F r a n s - V l a a m s e K u n s t - en V o l k s z a n g a v o n d 

WIJ It 1 S E P T E M B E R 19?? 
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! ! • KRISTEN 
EN VLAAMSE BEWEGING 

Met opzet schrijven we in de 
titel van deze bijdrage «kris-
tendom » en niet « Kerk », om
dat de Belgische Kerk nooit 
aan de zijde van de Vlaamse 
Beweging heeft gestaan. 
Wel IS de Vlaamse strijd in 
zijn oorsprong en in de diep
te en breedte van zijn golf
slag een kristelijke beweging 
geweest Priesters als David, 
Gezelle, Verriest, Daens, Ver-
schaeve, Stracke zijn er de 
belichaming van, de enen in 
de kuituur, de anderen in het 
maatschappelijke en zelfs 
politieke vlak. Daens nam 
het op voor de Vlaamse 
arbeiders en verpauperde 
boeren en hopkwekers en 
beriep zich op de pauselijke 
sociale encyclieken, hij 
kwam in opstand tegen de 
katolieke politiekers, die gro
tendeels de steun kregen 
van Hof en Kerk en die ach
ter dit dubbele schild het 
Vlaamse volk arm hielden en 
politiek onderdrukten. Daens 
koos als een van de eerste 
kristelijke militanten de 
weg van de politiek en sticht
te de Vlaamse Kristelijke 
Volkspartij. Hij werd er als 
priester voor gedegradeerd 
door de bisschop van Gent. 
Jozef Cardijn zou enkele ja
ren later, in het spoor van 
priester Dapns, maar dan bui
ten de politiek, als kristelijk 
maatschappelijk werker, 
evenzeer botsen met het ker
kelijk en politieke katolieke 
bestel. Het kristelijk motief 
van hun stnjd was de Vlaam
se arbeiders ontrukken aan 
het « goddeloze socialisme » : 
«En daarom voelen wij, zijn 
volgelingen, ik, zijn priester, 
die eens aan Hem reken
schap zal moeten geven 
voor wat ik gedaan heb tot 
opbeuring van ons katoliek 
Vlaamse volk, en mijn vrien
den die ons liefhebben en 
weten hoe het goddeloos so
cialisme ons Vlaanderen be
dreigt, daarom voelen wij 
ons tot tranen toe bewogen 
bij het zicht van zoveel ellen
de, zoveel vernedering, zo
veel miskenning.» Met die 
woorden sprak Daens de 
menigte toe. 

Bij de jezuïet pater Stracke 
lagen de bindingen tussen 
kristendom en Vlaamse Be
weging anders. Daens was 
een religieus socialist, Stra
cke was veeleer een nationa
list, die als priester bekom
merd was om de zedelijke 
ellenden en de geloofsafval 
die het Vlaamse volk be
dreigde als het ondergedom
peld zou blijven in armoede 
en verkommering; Zo'n volk 
is als volk gedoemd te ver
dwijnen omdat het nooit de 
syntese kan vinden tussen 
zijn natuurlijke en geestelijke 
bestemming, die Stracke 
vooral zag in een kristelijk 
perspektief zonder daarom 
de andere geestelijke ge
zichtseinders uit te sluiten. In 
een duidelijk thomistisch ge-

«Tegen de slok- en geldzucht der 

rijke katolieke bewaarders 

verdedigen wij de miskende rechten 

en de heilige belangen van ons 

Vlaamse volk», 

priester Daens 

richt nationalistisch betoog 
van 1913, Arm Vlaanderen, 
waarin de noodkreten van 
priester Daens blijven door
klinken, sprak Stracke zich 
uit voor de hechte band die 
er bestaat tussen katolicis-
me en Vlaamse Beweging. 

HIJ richtte zich tegen de kato
lieke politici die een tegen
stelling zagen tussen beide. 
In toespraken uit de jaren 
'50-'57, toen de welvaart in 
het verschiet lag maar toen 
ook de geloofsafval ziender
ogen toenam, trekt de oude 
Stracke ten strijde tegen de 
geestelijke vervlakking en 
roept hij de jongeren uit de 
Katolieke Aktie op tot zedelij
ke weerbaarheid en Vlaams 
bewustzijn. Hij hekelt er in 
scherpe bewoordingen de 
politieke korruptie en het par
tijwezen aat de politiek on
dergeschikt maakt aan per
soonlijke en louter stoffelijke 
belangen. Stracke stelt 
beangstigende vragen : « Zal 
Vlaanderen toch worden in
gedrukt en doodgedrukt met 

medehulp zelfs van Vlaamse 
mensen in zijn bestuur?». 
Alhoewel de klemtonen bij ie
dereen niet altijd op dezelfde 
punten vielen, toch valt het 
op dat, globaal bekeken, de 
Vlaamse beweging steeds 
de totaliteit van het welzijn 
van het Vlaamse volk behels
de : het ekonomische, het 
maatschappelijke, het be
stuurlijke, het zedelijke, het 
kulturele. Nooit worden die 
gebieden uit elkaar gereten. 
Voorzeker dient die visie op 
rekening geschreven te wor
den van het nationalisme, 
maar evenzeer lijkt hier een 
kristelijke levensbeschou
wing van aan de grondslag 
te liggen, waarvan de neer
slag terug te vinden is in de 
leuze: « Alles voor Vlaande
ren, Vlaanderen voor Kris-
tus». Is dat een totalitaire 
visie ? 
Dat gevaar ligt alleszins be
sloten in een politiek die haar 
vangarmen tot al de gebie
den van de samenleving te
gelijk wil uitstrekken, tot in 
het geweten toe van de bur

gers. Als een katolieke partij 
zich in deze zin zou gedra
gen, schaadt ze de belangen 
zelf van het volk dat onder
worpen wordt aan de belan
gen van een instelling of 
groep, namelijk in het geval 
dat ons bezighoudt, aan die 
van de Kerk Dan zou er 
opnieuw een konflikt ont
staan tussen de Kerk en het 
Vlaamse volk Een gelijkaar
dig konflikt zouden we mee
maken als een bepaalde ide
ologie, bij voorbeeld het kom-
munisme, langs zijn politieke 
strukturen, het Vlaamse volk 
in al zijn levensuitingen eii 
belangen zou willen over
heersen. Dat dubbele totali
taire gevaar had Stracke ge
zien : «Het in de praktische 
politiek verzeilde katolicisme 
is evenzeer een fatale afwij
king van de enige zaligma
kende leer, als het antikatolie-
ke staatsabsolutisme of een 
katoliek-vijandige regering». 
Stracke ging er immers van 
uit dat het profane een eigen 
zelfstandigheid had. 
Nationalisme en Rristendom 
vielen bij Stracke samen, 
maar op zodanige wijze dat 
in zijn gelovig Godsvertrou
wen het volk vrij moest en 
kon zijn van elke politieke 
overheersing. Een kristelijke 
levenswandel en kuituur wa
ren voor Stracke de waar
borg van een welvarend en 
vrij volk. Dat was de inzet 
van zijn opvoedende arbeid 
bij de Vlaamse jeugd. 
Waarom die « oude » teksten 
opnieuw bovenhalen ? Ik 
ben Stracke en Daens gaan 
herlezen naar aanleiding van 
het apnl-melnummer 1977 
van het Franse kristelijke tijd
schrift Esprit, dat, onder de 
titel Les militants d'ongine 
chrétienne, helemaal gewijd 
is aan de plaats en de proble
men van de kristelijke militan
ten in de Franse politiek: 
«Het gaat er in dit nummer 
om», schrijft hoofdredakteur 
Paul Thibaud,» na te gaan 
hoe de krisis van de kristelij
ke kuituur ervaren wordt 
door hen die er aktief aan 
deelnemen : de militanten». 
Het uitgangspunt is dat de 
hedendaagse beschaving 
met langer meer gedragen 
wordt door het algemene 
steunvlak dat de kristelijke 
kuituur steeds voor haar ge
weest is. 

Nu het algemene kristelijke 
beeld weggevallen is m het 
openbare leven, nu de Kerk 
haar eeuwenoude greep op 
het volk verloor en zelf in 
een kultureel isolement te
recht gekomen is, hoe zien 
de kristelijk gerichte maat
schappelijke werkers in de 
vakbonden, in het openbaar 
onderwijs, in de kulturele ani
matie, in de politiek, hun 
«kristelijke identiteit ?» Het 
Esprit- -nummer bevat wei
nig of geen teoretische stuk
ken, het zijn meestal getuige
nissen, deels Van oudere mili
tanten, deels van kristenen 

uit kringen van « La Vie Nou
velle », van de beweging Kris
tenen voor het socialisme. 
Velen werden sterk be
ïnvloed door het marxisme 
maar vonden er geen volledi
ge bevrediging in omdat zij 
er hun totale visie op mens 
en samenleving, die ze van 
het knstendom erfden, niet 
in terugvonden. 
Het IS er mij in dit stuk met 
om te doen het hele Esprit-
nummer in zijn talrijke scha
keringen door te lichten. Ik 
stel me slechts de vraag hoe 
een kwarteeuw na de toe
spraken van Stracke, waar
uit we mm of meer uitvoerig 
citeerden, en meer dan een 
halve eeuw na de zo modern 
aanvoelende politieke strijd 
van priester Daens, de be
trekkingen liggen tussen kris
tendom en Vlaamse bewe
ging. 
Ook in Vlaanderen verkeert 
de kristelijke kuituur in een 
zware krisis. 
De Vlaamse Beweging is 
een stuk ekonomische strijd 
geworden, ze is verzand in 
de technokratie van het mo
derne staatsbestel. Zo is in 
de Vlaamse Beweging de 
spanning ontstaan tussen 
«rechts» en «links» Beide 
strekkingen beroepen zich 
op kristelijke beginselen of 
beweegredenen : «links » 
steunt op evangelische idea
len, «rechts» strijdt tegen 
het goddeloze kommumsme. 
De versmalling van de etiek 
van de Vlaamse Beweging, 
die, zoals we zagen, een 
strijd is voor de totale ont
voogding van het Vlaamse 
volk, tot overigens onontwijk
bare vragen van produktie 
en inkomensverdeling, werkt 
ook vervreemdend: er ont
staat een pijnlijke kloof tus
sen het beleid en de massa. 
Er wordt in de Vlaamse poli
tiek een taal gesproken die 
geen zinnig mens meer ver
staat De kristelijke geïnspi
reerde werkers in Vlaamse 
verenigingen kunnen met de 
taal van hun kristelijke visie 
met meer inhaken op de taal 
van het beleid. 
Het wegvallen van de ge
meenschappelijke kristelijke 
grondslag van de kuituur in 
Vlaanderen heeft vele men
sen van elkaar verwijderd. 
De opdracht van het kristen
dom in Vlaanderen is in geen 
enkel opzicht meer te verge
lijken met vroeger. Die is ver
schoven naar het persoonlij
ke vlak, waar ieder kristelijk 
gericht werker, in volle ver
draagzaamheid, op het ter
rein waar hij werkzaam is, 
met zijn visie aan de Vlaam
se Beweging gestalte geeft 
Het wordt een zaak van per
sonen die zich in dat nieuwe 
klimaat, wars van elk machts
streven, aan hun volk dienst
baar maken. 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Esprit, april-mei 1977, 320 
biz. (rue Jacob 19, 75006 
Parijs). 
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NATUURPARK STAAT MODEL VOOR HEEL FRANKRIJK 

CORTI. — Hoog in de bergen, in de schaduw 
van de Monte Cinto (2.710 meter), tellen een 
200-tal herders de laatste zonnedagen. Een 
klein half jaar hebben ze er de tijd doorge
bracht in het gezelschap van hun schapen, 
berggeiten en... herderinnetjes. Het zijn 
geen kluizenaars zoals weleer. In de Corsi-
caanse herdershutten worden vandaag kin
deren geboren en hangen de wasdraden vol 
luiers. 
De jonge herders hebben weliswaar hun 
transistorradio bij de hand, maar voor het 
overige verzaken ze aan alle moderne kom-
fort. De bevoorrading geschiedt langs het 
ezelpaadje. Over de «bergeries» zweeft 
zeker een tikkeltje romantiek, maar vooral is 
er de polsslag voelbaar van een volk dat 
zijn aparte levenswijze niet wil afzweren. 

In Corsica — ITIe de beauté — 
waait een verfrissende bries die 
de ongerepte natuur ten overvloe
de streelt. Immers, niet minder 
dan 150.000 hektare maakt sinds 
een vijftal jaren deel uit van het 
regionaal natuurpark dat zich uit
strekt van de Golf van Portu (aan 
de westkust) tot in de wouden 
van l'Ospedale, vlakbij Portu-Ve-
cchiu in de zuidoosthoek. 
Met vereende krachten werd ge
durende de voorbije jaren ge
werkt aan de totstandkoming van 
dat regionaal natuurpark, dat van
daag model staat voor heel Frank
rijk. Op de valreep hebben de 
Corsicanen hun prachtige natuur 
én hun traditionele leefgewoon
ten gered. 

Want zienderogen verdween tot 
vóór kort alle leven uit de berg-
streken. Neem Calasima bijvoor
beeld, aan de voet van de Monte 
Albano op enkele kilometers van 
Calacuccia. 

< Calasima, Calasima, duve u so
le s'affaca u primu!» Een oud 
Corsicaans gezegde wil dat in het 
bergdorpje Calasima de zon vroe
ger dan elders van achter de ber
gen oprijst. Maar sinds jaren 

bracht die zon geen nieuw leven 
meer. Het dorpje dat vanop een 
bergflank neerkijkt op de bossen 
van Valdo Niello telt amper twintig 
inwoners in de winter. En kinde-
i"en stoeien er sinds lang niet 
meer rond. De schaapherders dis
sen er verhalen van vroeger op ; 
maar «morgen» is er met meer 
bij. 
Ook elders in Corsicaanse dor
pen kent men die sombere stem
ming. En de Corsicanen zelf ge
ven aan die evolutie een drama
tisch tintje : «Als er geen herders 
meer zijn is Corsica dood Juist 
daarom worden er nu elk jaar 
veertig nieuwe «bergenes» ge
bouwd. 

VRIJ KAMPEREN 

Het regionaal natuurpark, dat bij
na een vijfde deel van Corsica in 
beslag neemt, en negenenveertig 
gemeenten groepeert, is gegroeid 
uit de gemeenschappelijke wil 
van de plaatselijke bevolking, poli
tici en wetenschapsmensen, om 
dit uniek stukje paradijs in zijn oor

spronkelijke staat te behouden 
en nieuw leven in te blazen. Ter
wijl de randen van het eiland aan
gevreten worden door grondspe-
kulaties en toeristische vervuiling, 
wil men op de flanken van de 
bergstreken fauna en flora be
schermen, een gebied van 
15.000 ha herbebossen, en de 
traditionele landbouw aanmoe
digen 
Daarover direkteur Frangois Gia-
cobbi : . « We willen van Corsica 
geen park maken waarin geen 
mensen meer kunnen leven, waar 
de dieren in kooien verblijven en 
waar de bezoekers de laatste 
restjes pure natuur mogen be
wonderen maar geen plantje of 
bloempje mogen aanraken. Een 
natuurpark zoals wij dat zien is 
integendeel een beschermde zo
ne waarin mensen werken, wan
delen, jagen, zich vermaken, maar 
waar ook vogels en vissen, wilde 
dieren, bloemen en planten én zui
ver bronwater ademruimte vin
den.» 
De Corsicanen hebben die na
tuurbescherming op een biezon-
der originele wijze aangepakt. Ze 
hebben hun gebied niet opge
deeld in lapjes grond, versierd 

Korsikanen geven voorbeeld 
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met allerlei vecbodsplakkaten 
Vrij kamperen bijvoorbeeld is er 
een veelbeoefende sport. Nee, de 
Corsicanen houden van vri jheid, 
ze willen met in een museum 
wonen. 
Alle afspraken voor natuurbe
scherming werden neergeschre
ven in een handvest dat op 2 
februari 71 door de betrokken 
partijen werd ondertekend. Sinds
dien wordt er door de inlandse 
bevolking hard gewerkt om de 
natuurlijke rijkdommen van dit 
adembenemend mooi eiland dag-
op-dag te beschermen. 

PATROUILLES 

Plaatselijke komitees bekijken de 
zere plekken in het landschap en 

bergzame streken trotseren, 
maar van hen wordt ook stevige 
handenarbeid verwacht. De ver
scheidene patrouilles moeten her 
en der omheiningen aanbrengen, 
ondoorgankelijke maquisvelden 
toegankelijk maken, schuilhutten 
en stenen huizen voor mens en 
dier oprichten... 
In de winter is de karwei zo moge
lijk nog zwaarder; dan worden er 
bonngen in de sneeuwvlaktes ver
richt, wordt er uitgekeken naar de 
vorming van lawines en krijgen 
wilde dieren voedselvoorraad om 
de winter te overleven 
Een en ander kan romantisch lij
ken ; en het werk van de patrouil
les doet zeker terugdenken aan 
de tijd van de waaghalzen die 
een weg baanden in afgelegen 
streken. Maar die «park-

wordt door helikopters — opge
trokken volgens traditionele 
bouwsystemen. 
In de lente omsluiert de pracht en 
praal van bloemen en planten de 
dorpen met een sprookjesachtige 
stemming. Verscheidene geunge 
kruiden, die elders reeds geruime 
tijd in wildgroei verdwenen zijn, 
kan men nog terugvinden op Cor
sica ; zo bijvoorbeeld de Bernar-
dusakelei, het vingerhoedkruid, 
de bereklauw, kamperfoelie en uit
gestrekte maquishellingen met 
heidekruid, tijm, launer, lentiscus 
en nog veel andere oosterse krui
den. 

Zeldzame vogelsoorten bouwen 
elk jaar een veilig nestje in de 
hoogstammige bomen de baardi-
ge gypaète (grote gier), verschei
dene arendsoorten, de beruchte 
kiekendiefvogels (milan),.. 
Biologen uit alle windstreken heb
ben in Corsica met minder dan 
achthonderd vlindersoorten ont
dekt. De meest raadselachtige 
verschijning is nochtans een 
soort boomklever (sittelle) die in 
de naaldwouden leeft en waar
van slechts in China en Canada 
soortgenoten ontdekt zijn. 

BOSBRANDEN 
Onbetwistbaar heeft Corsica er 
alle belang bij om zijn rijke natuur 
tegen verschraling te behoeden. 

van natuurbescherming 

stellen aan het beheerskomitee 
van het regionaal natuurpark pas
sende maatregelen voor. Enkele 
tientallen jongelui, die samen het 
exploratieteam van het natuur
park vormen, worden er dan op 
uit gestuurd om in de groene val
leien van de Restonica, de Golo 
of de Asco, in de ijzigkoude berg-
streken van de Monte d'Oro, de 
Monte Rotondo, de Monte Cinto, 
en in andere ruwe bergkammen 
de toestand ter plaatse te onder
zoeken. En ze zijn ook bevoegd 
om in te grijpen als het nodig is. 
Vier jaar geleden waren ze nog 
maar met twintig. Vandaag wor
den de tienduizenden hektare na
tuurgebied doorkruist door heel 
wat Corsicaanse jongeren, die na 
een strenge selektie uitgekozen 
werden om die zware taak van 
natuurbescherming efficiënt uit te 
voeren. Ze moeten niet alleen 
dagenlange voettochten in onher-

agenten» zorgen er uiteindelijk 
voor dat alle bewoners en bezoe
kers van dit gebied de rijkdom
men van de natuur eerbiedigen 
en waarderen. 

SPROOKJESACHTIG 

De woonkultuur van de Corsica
nen in het binnenland getuigt alles
zins van een goede smaak. Hoe
wel de huizen in de bergen een 
gestreng en fantazieloos uitzicht 
vertonen zijn de dorpen tot van
daag harmonisch ingeplant in de 
maquisheuvels. De Corsicaan 
houdt er een prijzenswaardige fi-
lozofie op na; de woningen belan
gen niet alleen de bewoners aan, 
maar al diegenen die er moeten 
naar kijken. Daarom ook worden 
de nieuwe berghutten — waar
voor het materiaal aangebracht 

De verantwoordelijken van het 
natuurpark doen dat op een intelli
gente manier. Er wordt getracht 
mens en dier harmonieus te laten 
samenleven. Alleen zeldzame 
hertsoorten en edele schapen die 
in hun voortbestaan bedreigd 
worden, werden in reservaten na
bij Aleria bijeengebracht om de 
voortplanting te verzekeren. 
De evolutie van bloemen en die
ren in het bergland van Corsica 
wordt op de voet gevolgd. Het is 
er hoegenaamd niet verboden 
een bloempje te plukken. Maar, 
wie d<5 natuur moedwillig geweld 
aandoet (door bijvoorbeeld een 
kampeerterrein bevuild achter te 
laten) wordt er met de vinger 
gewezen. Elk jaar in de zomer
maanden laakt de regionale pers 
de onachtzaamheid van toeristen 
die dikwijls verantwoordelijk zijn 
voor massale bosbranden. 
Aan overtredinaen van wetten en 

reglementen hebben de Ojrsica-
nen zelden zwaar getild. Maar 
wie met vuile voeten door Corsi
ca loopt krijgt de autochtone 
bevolking tegen zich. Dat ver
klaart voor een deel het politiek 
geweld dat Corsica geregeld teis
tert. Dat verklaart ook de merk
waardige inspanningen die wor
den opgebracht om nieuw leven 
te brengen in dat reusachtige 
natuurpark dat Corsica is. 

NATUUR Pf{ 
KORSIKA 

isaooQ^ 

Direkteur Frangois Giacobbi (te
vens voorzitter van de federatie 
van natuurparken in Frankrijk): 
« Corsica geeft aan andere Euro
pese gewesten een voorbeeld 
van verantwoorde natuurbescher
ming. ' Mens en dier, bergland en 
rivieren, kunnen er nog ongeremd 
verstoppertje spelen. 

(Hugo 

De Schuyteneer) 

MiSTlfl 
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Nieuw koncertseizoen 

is in aantocht 
De Mallemunt-zomeranimatie 
draait nog op volle toeren en we 
krijgen reeds een eerste lijst pop-
koncerten door te werken die het 
nieuwe seizoen ronkend inluiden. 
Maar eerst nog even de Brussele-
ment-aktiviteit die vanaf vandaag 
1 september van het Muntplein 
naar andere gemeenten over
waait hoewel Molenbeek, Jette 
en Laken reeds een mooie beurt 
te verwerken kregen. Op de Ar-
duinkaai (vlak achter de KVS aan 
de Lakensestraat) vanaf 17 u. het 
folkloristisch ensemble, de splin
ternieuwe groep «de Condors» 
die wellicht hun eerste en nieuwe 
elpee komen voorstellen, en het 
Willem Breuker Collektief. 

Vrijdag 2 september is er jaar
markt te Evere waar in de voor
middag het Wagenspel Playerwa-
ter wordt opgevoerd. Om 20 u. is 
Raymond Van het Groenewoud 
aan de kerk van Berchem met 
denderende rockklanken. Om zijn 
singeltje «Meisjes» is in Neder-
'and bijna gevochten, en drie fir
ma's wilden het plaatje uitbren
gen Bovema kreeg de eer en 
hopelijk wordt het na deze wat 
rustiger periode dé stimulans om 
nieuwe wegen uit te proberen. In 
het Paleis voor schone kunsten 
om 20 u. 30 het Koncertgebouw-
orkest van Amsterdam. 
Zaterdag e.k aan de Oude Kerk 
van Berchem om 15 u. het Jeugd-

volksfestival. Op het Sint-Nico-
laesplein van Neder-over-Heem-
beek vanaf 15 u. de typische ani
matie van dit jaar: Sierkus Ra-
deis, het Ware Genot, Wagenspel 
Playerwater en het Atlas Wereld
orgel. Om 19 u. rockfestivalletje 
met Arch, Blueville en Big Bill 
Krakkebaas. 

Peter Gabriel, 
iggy Pop en 
Leo Sayer 
staan voorde deur! 
De man die door stijl, gimmicks 
en zijn gekomponeerde liedjes de 
konceptgroep Genesis «maakte» 
en na een paar suksesvolle jaren 
nu iets anders wil uitproberen lijkt 
er van meetaf in te slagen I Met 
zijn eerste singeltje «Solsbury 
hill» verovert hij de toptien-lijsten 
en de ruime respons maakte het 
dan ook mogelijk niet minder dan 
drie koncerten in ons land moge
lijk te maken. Morgen vrijdag is 
Peter Gabriel in de Kortrijkse Hal
len, zaterdag 3 in Cine Roma te 
Borgerhout-Antwerpen, en op 
donderdag 8 in het Brusselse 
Vorst-nationaal. Intussen heeft hij 
ruim de tijd om radio en andere 
promotie te verzorgen en ons 
landje te leren kennen. Woens
dag 7 IS de groep Santana, ooit 
groten op het Woodstock-festi-

>'al, te Vorst. Op vrijdag 16 sep
tember is het jongere muzikale 
broertje van David Bowie, Iggy 
Pop, eveneens in de Roma. Vanaf 
1 oktober worden verder nog 
Supertramp, Alex Harvey, Ralph 
MacTell, B.B. King en Leo Sayer 
verwacht. Alvast wordt uitgeke
ken naar dé avond van het sei
zoen : in het ruime Antwerpse 
Sfjortpaleis met niemand minder 
dan de grandioze Engelse folkzan-
ger Donovan, die er ook een nieu
we elpee komt voorstellen, en de 
groep Yes, ditmaal met orgelist 
Rick Wakeman. 

Steve Harley: 
« Face to face » 
Voor de velen die houden van 
« Sebastian », voor hen die de den
derende show meemaakten in Bil
zen '75 of achteraf in Vorst-natio
naal, en zeker voor hen die nog 
niks van hem in hun diskoteek 
hebben, is de dubbel «live »-elpee 
van Steve Harley en de Cockney 
Rebel een aanradertje (EMI-
EMSP 320 - stereo). Er is voor de 
nieuwe bewerking van de num
mers, aangepast aan de ver
nieuwde begeleidingsgroep soms 
duidelijk afgeweken van de ongi-
nele versie zoals onder meer bij 
het einde van Sebastian, waarbij 
wat wordt uitgefreakt, maar voor 
een koncertpubliek is dit wellicht 

Cockney Rebel 

nodig geweest. Na het overtuigen
de Beatles-nummer « Here comes 
the sun» volgen Love's a pnma 
donna. Moonlight, The best years 
of our Lives, met aangrijpende 
respons en samenzang van het 
publiek, Psychomodo, en Mr. 
Soft, waartussen enkele minder 
bekende juweeltjes als Sweet 
dreams. Give me more, en zeker 
Compared with you. Kantje vier is 
het antwoord op de smeekbede 
van het publiek om nog meer Ste

ve Harley weet op een meesterlij
ke wijze zijn volkje aan te pakken 
en met refreintjes te doen meezin
gen, en dat is misschien wel het 
interessantste kwartuur van de 
plaat. De afwerking van de num
mers en de manier waarop hij zijn 
groep leidt, verdient bewonde
ring. Deze produktie van Steve 
zelf opgenomen tijdens de Britse 
toer van dit en vorig jaar mag er 
z i jn! 

Sergius 

f elke week een 

TlJNT0()NSTKLUl3?S 
RETROSPEKTIEVE 

ViC GENTILS 

De thans 58-jange meester Vic 
Gentils (foto D. Frasnay) 

Het kulturele centrum De Warande te Turnhout wil er blijkbaar een 
traditie van maken 's zomers een groots opgevatte overzichtsten
toonstell ing te organizeren, gewijd aan het werk van een eigentijds 
Vlaams meester. Deze maal is Vic Gentils aan de beurt, alleszins een 
heel wat beter te verantwoorden keuze dan de ruimte-kitsch die Paul 
van Hoeydonck ons verleden jaar opdiende. De katalogus vermeldt 
65 geselekteerde werken, waarvan er enkele niet konden getoond 
worden, zodat de leemten met werken «buiten katalogus» dienden 
opgevuld. De tentoonstell ing li jdt er niet wezenlijk onder. De katalo
gus bevat verder een verhelderend gesprek dat Ludo Beckers met 
de kunstenaar had, maar valt voor het overige tegen door een slordi
ge verwerking van het illustratiemateriaal en een te matte druk waar
door de werken, die het in ruime mate van de materie moeten heb
ben, niet tot leven komen. In de mooie ruimten van De Warande doen 
ze dat in een voortreffeli jke ruimtelijke typografie alleszins wel. 
V I C Gentils werd in 1919 in Groot-Brittannie geboren, maar deed zijn 
plastische studies aan de Akademie en het Hoger Instituut te Antwer
pen. In de veertiger jaren schilderde hij, hoe kon het anders, post-
expressionistisch waarin hij door een sterk informele inslag toch reeds 
een eigen persoonlijkheid kon aksentueren. In 1950 leunt hij sterker 
aan bij het neo-surrealisme. Beide strekkingen, expressionisme en sur
realisme, zouden in zijn later werk onderhuids, in vaak troeblerende 
mengvormen aanwezig blijven. Hierdoor past Gentils trouwens op een 
zeer eigen wijze in de traditie van de Vlaamse en Brabantse fantastiek. 
De penode 1958 — 1960 is voor de definitieve wending van kunstenaar
schap van kapitaal belang. Voordien al had hij zijn doeken reliëfs gege
ven, nu zou hij het doek totaal verlaten ten voordele van soliede uit lat
ten, planken en lijsten opgebouwde reliëfs (eerst gebrand, daarna ver
guld). 
Vanaf 1964 verliet Vic Gentils de 2-dimensionele opbouw en begint een 
reeks al dan niet beschilderde beeldhouwwerken (meteen ook keerde 
hij terug naar de figuratie). De evolutie die zich van daaruit ontwikkelde, 
zet zich ook nu nog voort, zich steeds vernieuwende in andere optries, 
andere volumes, nieuwe (soms kostbare) materialen. Tegelijk ook vol
trok zich een gedeeltelijke terugkeer naar het doek met zeer fijnzinnige, 
vaak grote canvas-collages, waarin overigens de elementen van zijn 
beeldhouwkunst aanwezig blijven. Daardoor is het moeilijk Gentils als 
schilder of als beeldhouwer te duiden. Dat hoeft ook niet hij is 'n multi-
medium geheel in overeenstemming met zijn ruig maar beschroomd, 
brutaal maar geraffineerd, nerveus maar bezinnend, turbulent maar 
gevoelig talent. 
Aan sukses had het hem inmiddels niet ontbroken. Hij werd driemaal 
gelauwerd en vertegenwoordigde België op de biënnales van Tokyo 

(1963), Venetië (1964), San Marino (1965) en Sao Paulo (1967), evenals 
op de Kasselse Dokumenta. Hij exposeerde doorheen heel Europa en 
werken van hem bevinden zich in de voornaamste nationale en een 
aantal belangrijke internationale kollekties waaronder deze van het Ste
delijk Museum te Amsterdam, het Museum of Modern Art van New 
York, het Musèe des Arts Décoratifs te Parijs en het Museum of Fine 
Arts van Philadelphia. 

R o n d g a n g 

Oe hoger geschetste evolutie en vaak chaotische scheppingsdrag van 
Vic Gentils wordt in de tentoonstelling op een zeer rake en overzichtelij
ke Wijze weergegeven. Zonder dat deze daarom strikt chronologisch 
IS, terecht werd aan de «levensruimte » voor de werken meer aandacht 
geschonken dan aan de preciese tijdsorde (al werd die in de mate van 
het mogelijke ook geëerbiedigd) Jammer genoeg is er van het werk 
vóór de reliëfs niets te zien (en waarom eigenlijk niet ?), tenzij een klei
ne reeks tekeningen die nu met meteen om over naar huis te schrijven 
zijn. Een volledig overzicht van het getoonde geven, kan hier met. Maar 
mis naast de primitieve ruigheid van de houtreliëfs, de monumentale 
schoonheid van de piano-reliefs met mer hun grootste kompositie en 
hun fijnzinnig gevarieerde materiaaltoepassing. Aangrijpend zijn ook de 
grote portretbeelden, waarbij dat van de schilder Paul Delvaux een 
grandioos meesterwerk is waarbij het eigenlijke portret virtuoos ver
werkt werd op een lichamelijke torso waann het hele surreële en plasti
sche denken van deze kunstenaar schitterend geëvokeerd wordt. En 
dan IS er natuurlijk het meer dan levensgrote dubbelportret van Camille 
Huysmans en Lenin, in deze tentoonstelling zeer suggestief geplaatst 
tegenover een groep « volk » waartussen zich een paar heerlijke type
ringen bevinden. Natuurlijk is er ook het schaakspel en de vele andere 
bijna klassieke beelden van de meester. Van een grote gaafheid en 
een overweldigende plastische kracht zijn ook de kleinere beelden uit 
de reeksen. « De acht hoofdzonden» en « De Liefdeseilanden» .. de 
meester op zijn best. vol verbeeldingskracht, beeldend volmaakt, 
wulps, wreed soms, keihard en uitdagend, maar tegelijk ook speels fan
tastisch en boordevol relativerende ironie. Langs de E-3 is Turnhout 
niet ver. Voor wie iets ronduit overtuigends van onze aktuele kunst wil 
ervaren . een absolute « must». 

Retrospektieve Vic Gentils, 
De Warande, Turnhout, lot 18 september. 
Of ook n o g : 
Musée d'art et d'histoire de Lille, 
Rijsel, 15 oktober tot 15 december. 9w 
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M A A N D A G : Het Laatste Nieuws vermeldt taktvol dat alle 
vrouwen In Donetzk negentig kilo wegen. En wij die altijd 
dachten dat daar geen eten is • D INSDAG: Niki Lauda 
wijst een arbeldskontrakt van twintig miljoen af. Gelijk 
heeft-ie. Werk moet serieus betaald worden • WOENS
DAG : Terwijl Brussel verder instort is het zeker geworden 
dat het België zal vertegenwoordigen in spel zonder gren
zen. Van de ene miserie in de andere dus • DONDER
DAG : Uit Venezuela het ontstellend bericht dat de presi
dent te voet naar zijn tribuneplaats moest. Wat een een
voud en wat een sportiviteit, zeg • VRIJDAG: Ook de 
indruk dat de gazettenstukken over Monne Goethals zo 
onoverzichtelijk lang worden sedert Anderlecht won ? 
# ZATERDAG: Ook de Sterrenslag(ting) gezien op de 
Hollandse TV ? En u ook afgevraagd wat iets dergelijks in 
België zou geven 7 • ZONDAG : In Mexico gaat men een 
boksmuseum maken, leder kampioen moet daarvoor iets 
afstaan. Ali misschien enkele vrouwen ? 

DAT OOK NOG 

In Den Haag is men tot het besluit 
gekomen dat het maar eens moet 
gedaan zijn met dat jagen in de dui
nen aan de stadsrand. Men wil er het 
wild dat er nog zit verlossen van de 
verschrikkelijke jager. Besluit dat 
door ieder natuurliefhebber wordt toe
gejuicht, maar dat de dames en heren 
van het stadsbestuur toch wat kop-
brekens zal bezorgen. De grootste 
jager van allemaal is er namelijk de 
prins-gemaal. Die is er wellicht op uit 
zijn schamel inkomen — vooral na het 
wegvallen van een paar bijverdien
sten — wat te vergroten met een zelf 
geschoten konijntje of patrijsje. En 
omdat het kwaad kersen eten is met 

grote heren, zou het wel eens kunnen 
zijn dat de anjer-man wegeltjes weet 
om het stadsbestuur tot andere ge
voelens te doen komen. Hij kan zich 
toch niet iedere bron van inkomsten 
laten afnemen. 

WIE WEL? 

Teofilo Salinas is de president van het 
Zuidamerikaanse voetbal, en hij 
maakt zich zorgen over het olympisch 
voetbaltornooi. Hij is namelijk tot het 
besluit gekomen dat de kans er dik 
inzit dat de sjotters die in 1980 zullen 
strijden voor olympisch goud, geen 
echte amateurs zijn. Teofilo vergist 
zich niet. Er zullen op het olympisch 
voetbaltornooi in Moskou maar héél 

Sofia zien en winnen • • • 

Belgische zwemkampioenschappen 
in Oostende, met een eraan verbon
den prijsvraag : deden er Walen en 
Brusselaars mee ook ? 
Weinig verrassingen In de voetbal
kompetitie en de zoveelste ronde 
van de beker van België. Maar wel 
een ontstellend bericht: tijdens de 
wedstrijd Anderlecht —Namen over
leed één der Naamse spelers. Hope
lijk hebben niet teveel Brusselse 
kenners staan krijsen van < chique > 
of zo. 
Op atletiekgebied waren er de « unl-
versiaden » in Sofia, waar Fons Brij-
denbach de 400 m won en Juantore-
na een nieuw wereldrekord vestigde 
over 800 m. 
Tijdens de juniorenkampioenschap

pen te Donetzk hadden wij niet veel 
In de pap te brokken, maar Karin Ver-
guts (Wilrijk) en Guy Tondeur (Nlno-
ve) behaalden toch medailles. 
Te vermelden nog dat de dames in 
het hoogspringen ook de drempel 
van de twee meter overschreden, 
namelijk de Oostdultse (natuurlijk) 
Rosemarie Ackermann. 
De roelkamploenschappen in Am
sterdam waren een zuiver Oosteuro-
pese aangelegenheid, maar de Ne
derlander Pronk fietste het snelst 
rond zijn vaderland. 
Tenslotte, betreffende de mechani
sche sporten: de grote prijs van 
Nederland werd gewonnen door Ni
ki Lauda, en de motorwedstrijd in 
Zolder door de Amerikaan Baker. 

weinig echte amateurs rondlopen. Iets 
kan misschien toch wel goedgemaakt 
worden als men de raad van Teofilo 
zou volgen: elke ploeg die deelneemt 
aan de eindronde voor de wereldbe
ker, volgend jaar in Argentinië, uitslui
ten voor de olympische spelen. Dan is 
men tenminste zeker dat een aantal 
niet-amateurs er met zullen zijn. Maar 
dan is men nog lang niet zeker dat 
degenen die er wél zijn, ook echte 
amateurs zijn. Want dan zijn er bij 
voorbeeld de Russen zelf, die gewipt 
werden voor de wereldbeker. 

ARBITERS 

Het heeft ons in het verleden al vaak 
verwonderd dat onze voetbalscheids
rechters zich door de bondsfcionsjes 
zo vaak lijdzaam op de tenen laten 
trappen. Soms op een nogal vernede
rende manier. En dat terwijl scheids
rechter spelen tegenwoordig toch 
geen sinekuurtje is, pn men er ook 
niet bepaald rijk van wordt. Waarom 
zich dat alles dan laten welgevallen ? 
Misschien is het omdat de bondspcJ-
tentaatjes in feite beslissen welke arbi
ters de wedstrijden van de verschillen
de Europese kompetities mogen gaan 
fluiten. En omdat de scheidsrechters 
wel eens graag een reisje door Euro
pa ondernemen op andermans kos
ten. Wie zal het hun ten kwade dui
den. Het Is tenslotte een van de weini
ge pleziertjes die zij aan de flulterij 
beleven. 

DUIDELIJK 

DAAR OOK 

Verleden week hebben wij het hier 
gehad over de krankzinnige toeren 
die de dompelaars van Britse voetbal
supporters al dadelijk van bij de aan
vang van het nieuwe voetbalseizoen 
begonnen uit te halen. Dat gebeurt 
helaas niet alleen in Engeland. In 
Nederland weet men er ook weg 
mee. Zo heeft men verleden week 
een trein, die geëvolueerd was tot 
een reëel slagveld, ergens midden in 
het veld moeten stilhouden, de politie 
doen overgaan tot een aantal arresta
ties, dan de vurigste (zatste ?) suppor
ters over de trein spreiden, vooraleer 
de rust in die mate was hersteld dat 
men aan verder rijden kon denken. En 
voor de rest werden van hier en daar 
nog schermutselingen en vernielingen 
gemeld. Zijn dat de mannen met de 
koele kop ? 

OPLOSSING 

Overal is men al jaren aan het zoeken 
naar een middel om paal en perk te 
stellen aan de agressiviteit van de sup
porters. Naar onze bescheiden me
ning nog steeds zonder enig sukses. 
Toch is er, dachten wij, een middel, 
maar dan een nogal drastisch. Name
lijk de voetballerij zijn kommercleel 
belang ontnemen. Dus een reeks 
maatregelen in de aard van : geen TV-
uitzendingen meer, geen publiciteit, 
geen spelerskontrakten, ieder jaar 
vrije transfer voor ieder die wil, geen 
subsidies en geen hogere inkomgel-
den dan bij voorbeeld vijftig frank. 
Kortom, van de voetballerij weer een 
kleine liefhebbenj maken. Die reme
dies hebben wij niet uitgevonden. Iede
reen kent die. Maar ze doorvoeren, 
dat IS wat anders, want dat is tegen 
veler belang. 

VERDRAG VAN ROME 

Eén dezer dagen gaat een prestigieu
ze zeilwedstrijd van start. Helemaal 
om de wereld. Wedstrijd die onge
veer een jaar zal duren. Het zijn uiter
aard grote boten die eraan deelne
men, en op één van die t)oten vaart 
één Belg mee, namelijk Philippe Hanin. 
De boot waarvoor hij aanmonsterde 
is « Het verdrag van Rome», met als 
« nationaliteit •• de EEG, en een beman
ning afkomstig uit de negen EEG-lan-
den. Het heeft terloops gezegd, heel 
wat moeite gekost om de EEG te 
doen aanvaarden als nationaliteit. Het 
wordt een heel avontuur voor onze 
Europese boot, net zoals heel de EEG 
een heel avontuur was en voor een 
groot deel nog steeds blijft. Hopelijk Is 
de verstandhouding aan boord beter 
dan zij soms rond de konferentietafel 
is. 

De weidenkenden plegen in ons land 
nog steeds te spreken over de Belgi
sche sport, waaronder dan moet ver
staan worden de som van de Vlaam
se, Waalse en Brusselse sporten. 
Maar als wij de kern voor onze natio
nale voetbalploeg bekijken, of de uit
slagen van onze nationale zwem
kampioenschappen, of onze roeiers-
en atletiekvertegenwoordigingen in 
het buitenland, wat is dan de aan
breng van Brussel en Wallonië? Om 
van de koereurs nog niet te spreken. 
Veel betekenen doet het niet Het is 
onze vaste overtuiging dat wij tieter 
wat meer kunstenaars, geleerden, 
vooraanstaande politici e.d.m. zouden 
hebben dan sportlui, maar dat belet 
niet dat het duidelijk is dat de tijd rijp 
is dat Vlaanderen ook op sportgebied 
op eigen poten gaat staan. Zonder 
betutteling uit Brussel. 

HET VERSCHIL 

De woordvoerders van de «muscle 
Wallon » lopen nog altijd maar te zeu
ren dat de Waalse sport niet de cen
ten krijgt waarop zij meent recht te 
hebben, namelijk evenveel als de 
Vlaamse. Maar als men nu de uit
slagen bekijkt, en zelfs het deelne
mersveld, van de nationale zwem
kampioenschappen in Oostende, dan 
is men geneigd zich af te vragen of 
het nog wel de moeite loont zelfs 
maar een beetje geW in de Waalse 
sport te pompen. Bijna alle overwinnin
gen gingen naar (WesOvlaamse 
klubs, en het overgrote deel naar de 
klub van Eekio en van de familie Ver
bauwen. Als men dus uitgaat van de 
idee dat geld kampioenen moet ople
veren, dan moet men besluiten dat 
het geld in Vlaanderen goed, en in 
Wallonië slecht werd besteed. 

BLOTE MIZERIE 

Misschien is het ondertussen allemaal 
een beetje veranderd, en dat hopen 
wij, maar tot op het ogenblik dat wij 
dit schreven was het wereldkampioen
schap velorijden voor ons, Belgen, 
een grote blote mizerie op tafel. Niks 
hadden wij ervan terecht gebracht 
En dat voor de vertegenwoordigers 
van het wielerland bij uitstek. Ach, wij 
weten het Het waren nog maar de lief
hebbers. En daar komt er tenslotte 
toch nog een beetje sport bij te pas. 
En iedereen weet dat onze liefheb
bers al halve profs zijn, niet zo naïef 
van zich liggen af te beulen voor een 
stukskens «madolle» als er met een 
beetje overleg poen kan verdiend 
worden met veel minder moeite. Kun
nen wij k)est inkomen. Maar waarom 
dan zo ver willen gaan, helemaal tot In 
Venezuela. 

Voorlopig dus nog maar enkel 
even herinneren aan de < kos
mische» aktualiteit Vandaag 
bestaat de aktualiteit uit het 
lanceren van twee Amerikaan
se ruimtetuigen, die in één ruk 
alle verre paneten van ons zon
nestelsel zullen gaan fotografe
ren en verkennen. Dus achter
eenvolgens Jupiter, Saturnus, 
Uranus, Neptunus en Pluto. 
Eens daarmee klaar, en zal bin
nen een jaar of tien zijn, zullen 
de tuigen de wijde kosmos 
ingaan, en binnen tienduizen
den jaren misschien in de 
buurt van een ster komen. 
Voor het geval er daar ergens 
een bewoonde planeet moest 
zijn, werd op de Voyager-tui-
gen een gesproken boodschap 
aangebracht Als men dus bin
nen honderdduizend of zoveel 
jaar de tuigen ergens opvangt, 
en men heeft daartegen Engels 
geleerd, dan krijgt men onze 
groetjes, en dan weet men min 
of meer hoe het er op de pla
neet Aarde uitzag toen de 
Voyager daar, honderdduizend 
jaar geleden, vertrok. Of U en ik 
daar nog ooit iets van vernemen 
is zeer twijfelachtig. 

BETERE SPORT 

Het gebeurt hier veel te weinig, wij 
weten het maar wij hebben er ook de 
plaats niet voor, en wij tieschikken 
meestal met tijdig over de nodige infor
matie : de aandacht vestigen op de 
b)etere sportmanifestaties. En zo zijn 
er — gelukkig — wekelijks tientallen 
In ons Vlaamse land. Volgende zon
dag bij voorbeeld — het zijn maar 
twee voorl)eeldjes uit de tientallen, 
zoals gezegd — iets om mee te doen, 
en iets om gaan naar te kijken. Om 
mee te doen de wandeltocht in Sint-
Martens-Bodegem. Een heerlijke 
tocht door het Pajottenland met een 
gelegenheid om te ontdekken dat er 
toch nog goeie geuze en lambik is. En 
om gaan te kijken en te leren wat zin
volle sport is: de atletiekkamploen-
schappen voor vizueel gehandicapten 
op de Heizel. 

TRIPTIP 
Voor wie het nog met wist: ook bij ons zijn een t>oel merkwaardige dingen te 
zien. Voor wie niet zo direkt weet waar nu weer naartoe, zullen er hier voortaan 
een aantal vermeld worden. 
Wie ze eens gaat bekijken, moet ons maar eens weten te zeggen of het de moei
te loonde. En wie nóg van die bezienswaardigheden kent — en wie kent er 
géén ? — zou ons en misschien vele belangstellenden — bij voorbeeld sommige 
wielertoeristen — een dienst bewijzen door er hier even op te wijzen. Er worden 
héél veel brieven verwacht 
Een stuk echte woestijn midden in ons aan regen zo rijke land, midden het brons
groen eikenloof van Limburg mijn land, dat is een verbijsterend gezicht Maar 
het is er In Lommei voert vanaf het sportcentrum — langsheen de weg naar 
Luiksgestel — een mooie wandeling van een kwartiertje naar de -Sahara-. Een 
kale zandvlakte van een tiental km2, officieel wel niet veroorzaakt door de nabij
gelegen fabrieken maar officieus misschien toch wel Men heeft getracht die 
zandvlakte in te dijken met een gordel van bos. Met als resultaat dat de wande
laar een tweede fantastisch schouwspel kan zien. een wel tien meter dikke 
zandlaag die langzaam maar zeker het bos opvreet Een stuk boomkruin dat 
hier en daar nog boven het zand uitsteekt liegt er niet om. Boven op de zand-
muur sta je trouwens ter hoogte van de boomkruinen waarvan het lot bezegeld 
is. Glijd je, nagenoeg loodrecht naar tieneden, dan zit je aan de voet van de 
bomen. 
Moet je maar eens doen. 

H 

"~b̂ *̂' 
f/ 

1 --- 1 
1 A 

'-'' 

assssL 

' " " " t " 

y 

j i i , . 
^m ^1 

.0.L 

1 SEPTEMBER 1977 
WIJ 17 

mmmm Mik 



TI^-PROGR/^MMKS 

i ^ v f f j f f T ^ . 1 ^ 

1 SEPTEMBER 

BRT-1 

1855 
1910 
19.35 
19.40 
19.45 
20.15 
20.40 
21.10 
21.50 
22.10 

Beertje Colargol 
Kettingreaktie 
Kijk uit 
Mededelingen 
Nieuws 
De Muppet-show 
Panorama 
Première 
Standpunten 
Nieuws 

BRT-2 

18.55 
19.10 
19.35 
19.40 
19.45 
20.15 

21.05 

22.35 

Beertje Colargol 
De zevende hemel 
Kijk uit 
Mededelingen 
Nieuws 
De wereld In oorlog 
(The world at war) 
Galakoncert door het Sym
fonieorkest van Radio-Ber-
lijn 
Zomeragenda 

NED. 1 

11.00 Schooltelevisie 
Europa vanuit de lucht. 

14.30 Schooltelevisie 
15.00 Van hart tot hart 
16.00 Schooltelevisie 
18.45 Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.05 All in the family 

Archie de babysitter. 
19.30 Dat van die was dat 

alweer toen Dat had 
wat ! 
Een keuze uit drie jaar 
visie. 

21.35 Nieuws 
21.50 stundeNul l 

Een Duitse oorlogsfilm 

ook 
wel 

tele-

qe-
maakt in 1976 door 
Edgar Reitz. 

23.40 Den Haag vandaag 
23.45 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Toeristische tips 
18.55 Nieuws 
19.05 Cijfers en letters 
19.25 De wondere wereld onder 

water 
20.00 Nieuws 
20.25 De terugkeer van de wre

kers 
CThe new Avengers) 

21.15 Voor een briefkaart op de 
eerste rang 
Een filmprogramma. 

22.05 Brandpunt 
22.30 Europese danskampioen

schappen 1977 « Latin Ame-
ncan » 

23.45 Nieuws 

2 SEPTEMBER 

BRT 

18.55 De avonturen van de muis 
op Mars 

19.00 Zomeragenda 
19.10 K.T.R.C. 
19.40 De weerman 
19.45 Nieuws 
20.15 Kamer 791 

CPIaza suite) 
22.05 Nieuws 
22.15 Atletiek 

NED. 1 

18.45 De Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.04 Black Beauty 
19.30 Sil, de strandjutter 
20.20 Kojak 
21.05 Een doodgewone kievit 
21.35 Nieuws 
21.50 Onder behandeling van 

«een magnetizeur» 
22.20 Muzikale medidatie 
22.35 Nieuws 
22.40 Atletiek 

NED. 2 

18.45 De Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.04 Koning Bolo 

De dief 
19.29 Hunters goud 
20.00 Nieuws 
20.25 B.Z.N. 

Een tv-special rond de Ne
derlandse popgroep BZN 

20.50 De Verpleegsters 
Nachtdienst 

21.40 Aktua TV 
22.20 Koning en keizer 

Deel 11 : de hèl breekt los. 
2310 Nieuws 

3 SEPTEMBER 

BRT 

18.45 De avonturen van de muis 
op Mars 

18.50 Disneyland 
19.35 Lachertjes 
1940 Mededelingen 
19.45 Nieuws 
20.15 Hallo met Henk 
21.05 Bert d'Angelo 
21.55 Atletiek 
22.50 Nieuws 
23.00 Voetbal 

Belgié —IJsland 
23.30 Wielrennen 

NED. 1 

15.30 Nieuws 
15.32 De vluchtelingen 
16.45 Tros Sport 
18.15 Teleac 
18.45 De fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.04 Tymansha's vriend 
20.15 Uitblazen in. . Den Bosch 
21.35 Nieuws 
21.50 Met de wapens van een 

vrouw 
23.45 Nieuws 

NED. 2 

18.45 De Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.04 Black Beauty 

Een circusjongen 
19.30 Zo vader, zo zoon 
20.00 Nieuws 
20.25 Sil de strandjutter 

Deel 2 
21.15 De familie Bellamy 
22.05 Hier en nu 
22.45 Hier en nu - Studio Sport 
23.10 Tot besluit 
23.15 Nieuws 
23.20 WK-wielrennen Venezuela 
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4 SEPTEMBER 

BRT 

14.00 

14.30 
14.45 

16.15 
18.45 

18.50 
19.40 
19.45 
20.00 
22.30 

Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 
De gebroeders Plem-Plem 
Alexander de gelukkige 
Franse komedie van Yvee 

Robert (1967). 
Atletiek 
De avonturen van de muis 
op Mars 
Ondergaande wereld 
Mededelingen 
Nieuws 
WK Wielrennen 
Nieuws 

NED. 1 

11.00 Omroepparochie 
14.30 Teleac 
16.00 Nieuws 
16.02 Ti-ta tovenaar 
16.30 Popeye 
16.40 Voetbal- en toto-uitslagen 
17.05 Korte kerkdienst voor do

ven 
18.55 Fabeltjeskrant 
19.00 Nieuws 
19.05 Holmes en Yoyo 
19.30 Daar komen de Russen, 

daar komen ze aan 

21.30 Ziekenverzorging thuis 
21.35 The blue knight 

NED. 2 

18.00 World Cup atletiek Düssel-
dorf 

18.55 Floris 
Het brandende water 

19.25 Studio Sport 
20.40 Hoe Yukong de bergen ver

zette 
21.35 Nieuws 
21.40 De apoteek 
22.00 Gesprek met Joris Ivens en 

Marceline Loridan 
22.30 Nieuws 
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17.00 Schooltelevisie 
18.00 De avonturen van de muis 

op Mars 
18.05 Klein, klein kleutertje 
18.20 Circus Rondau 
18.45 Open school 
19.15 Sporttribune 
19.39 De weerman 
19.45 Nieuws 
20.15 John Denver 
21.05 Grote lui, kleine lieden 

(Upstairs, downstairs). 
21.55 Jazz from Newport 
22.15 Nieuws 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie 
18.45 Fabeltjeskrant 

18.55 Nieuws 
19.04 De man van zes miljoen 

Amerikaans science fiction-
feuilleton. 

19.55 Sink the Bismarck! 
21.35 Nieuws 
21.50 Marco Bakker in Italië 
22.20 Simonskoop 
22.45 Symbiose 
22.49 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.05 De Addams family 

19.30 Dat ik dit nog mag meema
ken 

20.00 Nieuws 
20.25 Nederlands elftal 
20.55 Klaverweide 
21.45 Jack Parnell en de Big 

Band 
22.10 Achter het nieuws 
22.45 De vrije gedachte 
23.00 Nieuws 

6 SEPTEMBER 

BRT-1 

17.00 
18.00 

18.05 
18.30 
19.10 
19.40 
19.45 
20.15 
2035 

21.25 
22.40 

Schooltelevisie 
De avonturen van de muis 
op Mars 
Gestrand 
Open school 
Gastprogramma 
Mededelingen 
Nieuws 
Laurel en Hardy 
De Middellandse Zee 
Tiende afleverino: 
PAX ROMANA 
Dagboek van een gek 
Nieuws 

BRT-2 

17 00 Schooltelevisie 
18.00 De avonturen van de muis 

op Mars 
18.05 Gestrand 
18.30 Open school 
19.10 Gastprogramma 
19.45 Nieuws 
20.15 Mussolini 
21.05 Moord in de tweede graad 

(The lawyer) 

18.15 Teleac 
18.45 De Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19 04 .Black Beauty 
19.30 Sil de strandjutter 
20.20 Kojak 
21 05 Onder behandeling van 

De natuurgenezer 
21.35 Nieuws 
21.50 Motortrial 
22.20 Linda Rondstadt 

Showprogramma. 
22.55 Dagsluiting met Eva den 

Hartog 
23.05 Nieuws 

NED. 2 

18.45 De fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.05 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
20.00 Nieuws 
20.25 Roots, wij zwarten 
22.00 Televizier Magazine 
22.45 Den Haag vandaag 
23.00 Nieuws 

NED. 1 

11.00 Schooltelevisie 

7 SEPTEMBER 

BRT 

17.30 Tip-Top 
18.45 De avonturen van de muis 

op Mars 

18.50 Luchtschippers 
Nieuw Amerikaans feuille
ton. 

19.40 De weerman 
19.45 Nieuws 
20.15 Het meisje van de TV 
20.40 Meridiaan 

21.05 Spel zonder grenzen 
Internationaal stedentor-
nooi, waarvan de finale ge
speeld wordt in Ludwigs-
burg (Duitsland). 

22.25 Puur kuituur 
Programma over de traditio
nele o poesjenellenteaters » 
in Antwerpen, Gent, Brus
sel en Luik en een vergelij
king van de verschillende 
helden in de vier steden. 

22.45 Nieuws 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie 
15.30 De film van ome Willem 
16.00 Chapi Chapo 
16.05 Pipo en de waterlanders 
16.40 Een wereld vol truuks 
17.05 De parachutespringer 

Dokumentaire 

18.15 Teleac 
18.45 Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.04 Van gewest tot gewest 
19.50 Politieke partijen 

20.00 Scènes uit een huwelijk 

20.45 Nieuws 
21.00 Spel zonder grenzen 
22.30 Den Haag vandaag 
22.45 Panoramiek 
23.15 Nieuws 

NED. 2 

18.45 De Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.04 Heeft de regen een vader ? 

Tweede van vier program
ma's over kinderen in Co
lombia en Peru. 

19.29 Kenmerk 
20.00 Nieuws 
20.25 Socutera 
20.30 Veronica totaal 

Italian Job 
(Gas op de plank) 

22.10 Boney M. 
Een special rond de sukses-
volle formatie Boney M. 

22.30 Starsky & Hutch 
Amerikaans politiefeuille-
ton 

23.20 Veronica's agenda 
23.25 Nieuws 

TV-SELEKTIE 
DONDERDAG 1 SEPTEMBER 

20u . 15 — RTB — De la part des 
copains 
Avonturenfilm van Terence Young 
met Charles Bronson, Liv Ullmann, Jill 
Ireland, Jean Topart. 

FT-3 — Au rendez-vous de la mort 
joyeuze 
Mysterieuze film van Juan Bunuel 
met Frangoise Fabian, Jean-Marc Bo-
ry, Renato Salvatori. 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 
21 u. 50 — RTB — Pas si mechant 
que ?a (Frans-Zwitsers 1975) 
Psychologisch drama van Claude Go-
retta met Gerard Depardieu, Mariene 

Jobert, Dominique Labouner, Philippe 
Leotard. 

RTB - The lady In the car with glas
ses and a gun (USA-FR. 1970) 
Thriller van Anatole Litvak met Sa-
mantha Eggar, Oliver Reed, Bernard 
Fresson. 

BRT - Plaza suite (USA 1970) 
Komedie van Arthur Hiller met Walter 
Matthau, Jesse Kiplinger. 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
RTB - The wrong man (USA 1956) 
Thriller in een bijna dokumentaire stijl, 
verfilmd door Alfred Hitchkock met 
Vera Miles en Henry Fonda. 

21 u. 15 — D-1 — Montana Bell -
Vrouw met de revolvers (USA 1952) 
Politiefilm van Allen Dwan met Jane 
Russell en Scot Brady. 

Z O N D A G 4 SEPTEMBER 
17u. 25 — TF-1 — Le trésor des 
mers du sud 
TV-film van Harald Jack Bloom met 
Kiel Martin. 

20 u. 30 — TF-1 — Le drapeau noir 
flotte sur la marmite 
Romanverwerking van Michel Au-
diard met Jean Gabin. 

BRT — Alexandre le bienheureux 
(Frans, 1967) 
Humoristische komedie van Yves Ro
bert met Philippe Noiret en Mariene 
Jobert. 

RTB - The Sundowners (USA 1960) 
Avonturenfilm over het Australische 
zwerversleven van een schapen
scheerder van Fred Zinneman met 
Deborah Kerr en Robert Mitchum. 

22 u. — D-1 — Le voleur (Frans 
1966) 
Karakteristieke politiefilm van Louis 
Malle met J.-P. Belmondo, Genevieve 
Bujold en Marie Dubois. 

MAANDAG 5 SEPTEMBER 
FR-3 — Operation Crossbow (Eng. 
1965) 
Oorlogsfilm van Michael Anderson 
met Lill Palmer, Sophia Loren. 

DINSDAG 6 SEPTEMBER 
BRT - The lawyer (USA 1969) 
Ontleding van een rechtsgeding van 
Sidney J. Furie met Barry Newman. 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 
FR-3 - Fanfan la tulipe (FR 1951) 
Musketiersfilm van Christian-Jaque 
met Gerard Philipe. 

FR-3 - Scorpio (USA 1972) 
Spionagefilm van Michael Winner met 
Burt Lancaster en Alain Delon. 
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VOORSTUDIE... WAAROM?... HOE?... 
Dank zij onze voorstudie, is 't mogelijk 

MEER te bekomen voor MINDER geld. 

Rekening houden met persoonlijke desi
derata, professionele of familiale om
standigheden om voordeliger financie
ring en of belegging te bekomen, techni
sche en fiskale problemen op te lossen! 

Zo komt het dat vele zelfbouwers, archi-

tekten, promotoren, grote en kleine 

bouwbedrijven graag beroep doen op 

onze tekenaars, rekenaars, ingenieurs, 

fiskale en financiële deskundigen. 

Voor onze klanten die met ons bouwen, 

blijft deze studie geheel kosteloos. 

- ^ ^ O T 

•::-:;^;;:i::iwS::;:i^;W:>:;:;-:yi:;-;W^^ 

Voordelige BOUW- en VILLAGRONDEN worden 
zeldzaam! Daarom reserveerden wij voor U — 
voor onze klant! — een aantal niet-meer-te-vin-
den aanbiedingen. 

Indien U wil bouwen, dan vindt U bij ons BOUW-, 
VILLA- en BOSGRONDEN, in 't hartje van de Kem
pen, vlakbij Antwerpen, m de omgeving van Brussel, 
Genk, Gent, Leuven, kortom van de Maas tot aan de 
Noordzee. 

Bouw-, villa- en bosgronden van 400.000-700.000 tot 
1.250.000 fr.! 

WU VERKOPEN NIET AAN SPEKULANTEN. 

Zulke kans laat je niet voorbijgaan! 

Vraag onmiddellijk een afspraak want, GOEDE en 
VOORDELIGE GRONDEN worden ZELDZAAM. 

ij bouwen op uw of onze grond. 

LGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS. 

ONZE JNFORM.ATiECENTRA : 

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

1001 MOGELIJKHEDEN 

Tel.: (031) 31.78.20 
Tel. [02)219.43.22 
Tel: (011)35.44.42 
Tel: (091) 2519.23 
Tel. (016)23.37 35 
Tel : (031) 767327 

GEOPEND: alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 
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DE KRISIS 

LIGT NOG VOOR ONS 

Op 

verre 

afstand 

kijken 

W I J zien de veelkoppige krisisdraak voor ons 
Palingen van bedrijven wier scherven als wegwerpgoed worden opgekocht, 
of waarvan de Staat het leven met kunstmatige ademhaling een ti jdje rekt 
Mult inationals die het aftrappen (Dat konden de fans van de ^ buitenlandse 
investeringen» toch voorzien hebben) 
Deficitaire staatsbegrotingen De overheid kan haar taak tot herverdeling van 
de inkomens en tot sociale bijstand nog moeili jk aan Te meer dat de rege
ringen ti jdens de vette jaren schandalige misbruiken hebben laten tieren 
ten nadele van de staatskas EN van de werkelijke noodli jdenden 
Een spectaculaire werkloosheid als meest in het oog springend en voor de 
gewone man meest tragisch beeld van de krisis 
BIJ dit alles het onsmakelijke touwtrekken (men noemt het fatsoenli jkheids-
halve « overleg ») om uit te maken welke bevolkingsgroepen « offers <• moeten 
brenqen 

Men weet dat vele veldheren een oor
log plannen volgens de vorige oorlog 
men heeft de indruk dat de ekonomis-
ten deze knsis bestrijden met de mid 
delen die nog goed waren voor vroe
gere knsissen 

Niet alleen op gebied van nationalitei
ten maar op alle terreinen is de Volks
unie een hervormingspartij Wij heb
ben ons niet alleen af te vragen hoe 
Vlaanderen zijn zelfbeschikkingsrecht 
krijgt maar ook «welk Vlaanderen» 
dat zal zijn Toch geen 
neo-Belgique-de-papa ' 

K e e r p u n t 

Het «bestrijden van de werkloos
heid» door gezonde bedrijven op de 
been te houden door welvaarts- en 
welzijnsgerichte openbare werken uit 
te voeren door werklozen in openba
re dienst te werk te stellen of ze met 
humanitaire taken te belasten dit alles 
IS toe te juichen want werkloosheid 
ondermijnt de levenskracht en de 
volkskracht Afzetgebieden zoeken 
ook O K Dat is het opkalefateren van 
de ekonomische toestand en dat zal 
met veel veranderen aan de ziekte 
van de westerse maatschappij Eerlij
ke bewindslui moeten de moed op
brengen om te bekennen dat met 
onze huidige mentaliteit en met ons 
steeds groter technologisch potenti
eel er geen arbeid meer is voor ieder
een Bedrijven die willen renderend 
blijven (of het nu partikuliere- of 
staatsbedrijven zijn) zullen het met 
betere machines en minder arbeiders 
gaan doen In het huidig bestel is de 
« werkloosheid geen voorbijgaand cn-
sis-verschijnsel maar een permanent 
verschijnsel' 

Hiermede wordt niet gezegd dat men 
niet verder zou streven naar een 
meer rechtvaardige inkomensverde
ling naar minder misbruiken naar 
menselijke arbeidsomstandigheden 
naar medezeggenschap en zelfbe
heer Plannen desaangaande moeten 
met beoordeeld worden volgens wel
ke ideologische sloganistiek ook 
maar berekend op hun waarde voor 
de mens 

De ke rn 

Vanwege de technologische vooruit
gang en de wereldkonkurrentie IS er 
minder werk dan vroeger Het werk 
moet dus anders worden verdeeld en 
op andere doelwitten gericht worden 
wil iedereen later opnieuw kunnen 
werken Anders betekent o m ge
steund op beter technologisch onder
zoek Anders betekent o m dat het 
werk met overwegend op produktie 
en welvaart maar op meer welzijn zou 
kunnen gericht zijn 

Anders betekent een herbewapening 
inzake arbeidsmoraal En nogmaals 

dat mag met misbruikt worden tegen 
sociale rechtvaardigheid 
Kern van de zaak ook is dat wij moe
ten beseffen een arm gebied te bewo
nen arm aan ene'-gie en grondstoffen 
Daartoe kunnen en mogen wij geen 
beroep meer doen op koloniale of 

deren — meer dan elders — de hoge
re welvaart vaak met geestelijk ver
teerd werd Heeft ook onze Breuge-
liaanse volksaard te maken met die 
konsumpt iewoede ' Een handig es
sayist zou het ten voeten uit schet
sen hoe welvaartsvast en gerust ach
ten de meesten zich met als zij veel 
kunnen kopen vaal en vlug weggooi
en veel eten, ver reizen probleem
loos de massamedia slikken enz 

De kollektieve konsumptiedrang 
heeft als gevolg dat de massa moei
lijk in beweging komt voor het alge
meen volkswelzi jn en voor geesteli j
ke waarden Klagen met alle polit ie
ke en kulturele formaties over de 
onverschi l l igheid en luiheid van hun 
adepten ' 
De achtergrond van de konsumptie-

gaan zi| het met hun welvaartsge
woonten en welvaartsdromen over 
een andere boeq moeten gooien 

De bekende kleine middelen, om de 
werkloosheid te bestrijden en het gro
te gekibbel onder sociale partners » is 
echte captains of industry en echte 
oyndikalisten onwaardig 

De kern van de zaak is anders te wil
len leven Dat de rijken het voorbeeld 
moeten geven is duidelijk en dat als 
ZIJ dat met doen men hen ertoe moet 
dwingen is simpele demokratie 

Maar i Is arbeid wel het ware leven 
als dat werken met in persoonsverrij
king en in grotere persoonlijke vrijheid 
u i tmond t ' 

Tegenover het Westen staan de geko
loniseerde volken in opmars De wil 

Hoe lang nog duurt onze Breugeliaanse vreugde f 

neo-kolomale uitbuiting alleen op on
ze grijze hersenstof en op onze ar
beidsmoraal 

In de vette jaren van stijgende wel-
vaart-zonder-moeite geraakte de mas
sa aangezogen in een wervelwind 
van konsumptie-woede 

De technologische boom die uit We
reldoorlog-H resulteerde heeft het wel-
vaartspotentieel van het Westen pijl
snel omhoog gedreven 

B r e u g e l 

De vroegere kulturele achterstand 
van het Vlaamse volk en onze sprong 
in de welvaart maakten dat in Vlaan-

woede is het geloof m een voortduren
de technologische en dus ekonomi
sche groei gestoeld op de prestatie
drang van de Westerse mens Deze 
American dream (geloof in onstuitba
re vooruitgang door prestatie) geraak 
te in de Amerikaanse natie geworteld 
gedurende de « pioniers »-tijd toen het 
steeds verder en nog verder en ver 
der westwaarts kon nieuwe mogelijk
heden en ontdekkingen tegemoet 

Deze American wav of life heeft haar 
stempel gedrukt op het geamerikani-
seerde westen 

Met alle nationale verschillen vandien 
IS het levenspatroon van de volken in 
het westen niet sterk verschillend en 
staan zij grosso modo voor dezelfde 
problematiek nl dat om met te ver

tot opmars is er en leeft vanuit diver
se oorzaken demografie kontakt 
met de westerse rijkdom kontakt met 
andere ideologieën 
Voor zover de gescniedems een leer
meester IS springt een zekere gelijke
nis in het oog met de gebeurtenissen 
in Europa 1500 jaar en meer geleden 

V e t t e g a n z e n 

Toen de Romeinen op het toppunt 
gekomen waren van hun expansie en 
1 nacht lieten zij meer en meer slaven 
(gastarbeiders) uit minder ontwikkel
de landen overkomen Zij heten zelfs 
gedeelten van hun Rijk uitbaten door 
« bevnende barbaren-stammen » 

ZIJ voelden zich veilig omdat hun 
legioenen langs de heirbanen optrek
kend de nodige strategische punten 
bezetten Langs diezelfde heirbanen 
werden graan vette ganzen en grond
stoffen naar Rome afgevoerd Rome 
leefde er rustig en vet op los 
Na verloop van tijd kwamen de mas 
sas slaven-gastarbeiders in opstand 
Aanvankelijk werden ze onderdrukt 
maar later overrompelden de nieuwe 
volken (de barbaren) het Romeinen-
rijk 
Als WIJ een gelijkenis doortrekken 
mogen wij veronderstellen dat een mil
jard mensen (het Zuiden van de 
Wereld) met goedschiks zal verhonge
ren of in armoede blijven leven i De 
(schijnheilige) westerse ontwikkelings
hulp zal daar weinig aan veranderen 
De drang naar ontvoogding en demo 
kratie gaan hand in hand 
Afgezien van enig blind geloof in de 
ekonomische berekeningen van een 
Sicco Mansholt en van het geleerde 
pessimisme van een klub van Rome 
ontwaart men met het blote oog de 
nadelige gevolgen v j n onze konsump-
tiewoede en de drang naar ongebrei 
delde stijging van de welvaart 
Ons levensmilieu zelf gaat er aan 
kapot De lucht die wij inademen 
geraakt giftig het water dat wij drin
ken schaars en slecht het eten bedor
ven omdat WIJ gekleurd willen vre
ten 

V e r v u i l i n g 

Hoe meer wij onze zenuwen afsloven 
in een arbeid die overwegend opge 
dreven wordt door konsumptiewoede 
en ongezond levensritme hoe meer 
werk voor psychiaters Hoe meer 
drugs om uit de werkelijkheid te ont
snappen hoe meer menselijk wrak 
hout hoe meer zelfmoorden van jon 
ge mensen die het leven nergens 
meer zien zitten 
Hoe meer welvaart men najaagt hoe 
minder men weet ze te gebruiken Wij 
« Grootouders » zien dat in omdat wij 
die dingen sereen op afstand bekij
ken Onze kleinkinderen de 16-25 
jarigen zien dat ook in omdat zij zich 
nog durven en moeten afvragen of ze 
zullen arbeiden hoe zij zullen ar
beiden waarom zij zouden arbeiden 
De produktieve generatie ziet het mm 
der in omdat zij met ooglappen in de 
tredmolen loopt van meer en sneller 
Hoe kunnen wij nu gelukkiger worden 
door minder materiele welvaart en 
meer welzijn ' 

Hoe ontsnappen wij aan de druk van 
onze negatieve instinkten en van het 
multinationale kapitalisme dat ons op
jaagt in konsumptiewoede en zoet 
houdt met konsumptierroes ' 
Dus met alleen stop de bom — maar 
stop de vervuil ing van ons milieu en 
ons geestelijk leven 
De jongeren zijn eensgezind dat het 
anders moet met de arbeid maar zij 
veruiterlijken hun visie op verschillen
de en soms op buitenissige manieren 
De oplossing is en een etisch en een 
politiek vraagstuk «De Overheid» 
moet de wegen aanleggen waarlangs 
een gewijzigd levens- en arbeidspa
troon verder schrijdt Indien vormings
werken en politici met de weg kunnen 
noch willen uittesten en uitstippelen 
om anders te gaan leven dan komt 
eens de dag van een hard ontwaken 
Zullen onze nakomelingen dan op
nieuw kunnen beginnen als Neander
tha lers ' 

M van Haegendoren 
Oud-senator 
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