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Het gerommel over het
Egmontpakt heeft heel wat
Vlamingen de jongste tijd
belet, aandacht te hebben
voor de nochtans belangrijke
evoluties beneden de
taalgrens. In Wallonië is er
een versnelling ingetreden
bij de ontaarding van het
sociaal klimaat. De jongste
tijd zijn, omwille van vaak
onooglijke oorzaken, in
enkele Waalse centra en
bedrijven stakingen
^
losgebroken die niet van
aard zijn om de
investeringsbereidheid aan
te wakkeren.
Op deze achtergrond van
agitatie en sociale beroering
heeft zich het drama
Rodange-Athus afgespeeld.
Een drama inderdaad:
wanneer door de
moeilijkheden in één enkel
bedrijf de helft van de
werkgelegenheid in één
provincie bedreigd wordt,
dan staat men voor een
dramatische situatie die ook
niemand benoorden de
taalgrens kan onberoerd
laten. De Waalse
staalnijverheid is in een
straatje zonder eind beland.
De volgende maanden zullen
getuige zijn van nog grotere
moeilijkheden in belangrijker
bedrijven. De
verantwoordelijkheid
daarvoor ligt goeddeels bij
de traditionele top van het
Belgische zakenleven. Voor
de gevolgen draait echter de
gewone man op.

Gekonfronteerd met deze
sociale noodsituatie heeft de
regering een aantal
maatregelen getroffen die
men enerzijds vanuit een
menselijke benadering kan
billijken, maar die anderzijds
een aantal vraagtekens doen
rijzen.
Er is vooreerst het
verschijnsel van de sociale
ongelijkheid tussen de
werklozen. Voor de
afgedankten van RodangeAthus, die geholpen
worden in een nieuwe zgn.
tewerkstellingscel, wordt
meteen een nieuwe
opvangmetode gecreëerd.
Zelfs indien men thans zegt
dat deze metode geen
precedent is, dan zal zij
stellig bij de nieuwe en nog
grotere te verwachten
moeilijkheden ingeroepen
worden als precedent. De
vraag dient dan ook gesteld,
waarom de staat minder
aandacht zou hebben voor
een werkloze uit een
gesloten KMO-bedrijf van
tien werknemers, dan voor
de getroffenen in de
staalsektor.
Er zijn vervolgens de
communautaire aspekten. De

scheepsbouw en de
textielindustrie — deze
laatste ligt voor 80 t.h. in
Vlaanderen en telt haast 50
t.h. méér werklozen dan er
staalarbeiders zijn —
hebben met moeilijkheden te
kampen, die in vele
opzichten vergelijkbaar zijn
met die van de Waalse
metallurgie. Het is niet meer
dan billijk dat ook daar
aanspraak gemaakt wordt op
de metode Athus-Rodange.
Men moet zich geen illuzies
m a k e n : de staat is niet bij
machte om de rekening over
de hele lijn aan hetzelfde
tarief te betalen. Maar men
moet zich ook geen illuzies
maken over de Vlaamse
bereidheid om eenzijdig te
helpen bij het aanzuiveren
van de Waalse rekeningen.
De dramatische ontwikkeling
in de sociaal-ekonomische
sektor mag in geen geval
leiden tot immobilisme in de
communautaire sektor. Wel
integendeel: de
sociaal-ekonomische situatie
moet onbevangen tegemoet
getreden worden, zonder dat
communautaire achterdocht
en naijver er een rol bij

spelen. De spoedige
uitvoering van het
Egmontpakt dat aan
Vlaanderen de grootst
mogelijke autonomie moet
schenken, is noodzakelijker
dan ooit. De Vlamingen
moeten binnenkort in staat
zijn, hun eigen noden

tegemoet te treden. Ze
moeten daarenboven zo
autonoom mogelijk kunnen
beslissen over hun
solidariteit met
noodsituaties elders en meer
speciaal beneden de
taalgrens.
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Sommigen geraken door de papieren
oorlog en openen dan een Imbisz in
een of andere Duitse stad Aldus verlaten de Duitsers langzamerhand de
Sovjet-Unie «Repatna» is de naam
van het tijdschrift waarin de verrussiste Duitsers opkomen voor hun wedervestiging in West-Duitsland Bij Dostojewski komt men in heel veel werken
de Drang nach Osten tegen Van de
Botmsche golf tot in de Kaukasus
strekte de Duitse vloedgolf zich uit
Het was Peter de Grote die de Duitsers naar het nog primitieve Rusland
lokte Dezelfde Peter de Grote is ook
in Brussel op oezoek geweest Sommigen beweren dat hij aan de bron in
het stadspark zou gedronken hebben
In ieder geval de bron is er nog
steeds Maar dat heeft mets te maken
met Duitsers en Russen
O D, Brussel

AUSERIEUX

MISDRIJF
Als Vlaams-Nationalisten moeten wij
een zekere fierheid bezitten over ons
Vlaming-zijn Dit Vlaming-zijn mag
geïnterpreteerd worden in de" meest
ruime zin Het is dan ook evident dat
we met fierheid omgaan met onze
taal en dat we die — zowel bij het
spreken als bij het schrijven — zo korrekt mogelijk aanwenden
In dit opzicht meen ik dat het ook tot
de taak behoort van een Vlaams-Nationaal tijdschrift om de liefde voor
onze taal te stimuleren Ik geef toe dat
dit een zeer moeilijke taak is, die zeer
moeilijk perfekt kan worden uitgevoerd Toch wil dat nog met zeggen
dat een ernstige fout tegen het Nederlands zomaar mag toegestaan worden
Ik vind het dan ook schandalig om in
uw blad van 25 augustus op biz 12 dn
het artikel over Elvis) te moeten lezen « Op 22 juli j I zondt de RTB nog
de film «Love me tender» uit» Ik
meen dat elke Vlaming toch tenminste de zo beruchte d-t-regel dient te
kennen i
Dit voorbeeld bewijst hoe we onze
eigen taal in de kou laten staan i We
mogen echter met vergeten dat het
Nederlands voor ons van vitaal belang IS I Graag had ik bijgevolg gezien
dat iets meer werd gedaan om die
grove «misdrijven» te verbannen Is
het geen schande dat een Vlaming
zijn eigen taal met beheerst'
H V, Drongen

DRUKKINGSGROEPEN
Het Egmontpakt werd goedgekeurd
door de overgrote meerderheid van
de Vlaamse parlementsleden en politieke partijen , kortom door vertegenwoordigers van de overgrote meerderheid van de Vlamingen

Dat sommige groepen of groepjes
het kommunautair akkoord afbreken
IS hun recht, maar in een demokratie
worden de beslissingen genomen
door het parlement, de regering en de
partijen Waarop wachten sommige
extreem-Vlaamse drukkingsgroepen,
die het lef hebben namens het Vlaamse volk te willen spreken, om een politieke partij op te richten en deel te
nemen aan de verkiezingen' Dan
zou glashelder blijken dat met zij,
maar de voorstanders van het Egmontpakt, de overgrote meerderheid
van de Vlamingen vertegenwoordigen Intelligente politici zullen zich
dan ook met door de hetze van enkele drukkingsgroepen laten beïnvloeden
L S , St -Amandsberg

VAKANTIE IN
VLAANDEREN
Naar ik lees hebben heel wat kringen
gemeend kritiek te moeten uiten op
het « WIJ »-vakantienummer van 4 augustus j I
Sta mij toe u te schrijven dat ik dat
met goed begrijp Het toerisme in
eigen land is toch met vies, geloof ik
Duizenden mensen moeten er hun
boterham mee verdienen Voor andere duizenden is het een enige kans
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De PVV is tegen het pakt, omdat ze
nu eenmaal in de oppositie zit Het
belang van het verzet van sommige
— met alle i — Vlaamse drukkingsgroepen mag met overschat worden
Deze drukkingsgroepen vertegenwoordigen immers slechts een kleine
minderheid van de Vlamingen De
Vlaamse Volksbeweging bij voorbeeld, die zoveel publiciteit zoekt, telt
slechts zeer weinig leden Daarenboven rijst de vraag of de basis in
deze drukkingsgroepen wel evenzeer
tegen het Egmontpakt gekant is, als
hun leiders Werden de leden overal
geraadpleegd '
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Verantw uitg Hugo Schiltz, Te
Couwelaerlei 134, 2100 Deurne

«Familie uit Eppegem (Brabant)
zoekt een dynamisch meisje om
de kinderen van het gezin te verzorgen en wat mee te helpen in
het huishouden eventueel ook
in de administratie van het bedrijf Goede officiële betaling Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos Somers Liersesteenweg
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver
tel 015/217900
N97
— Mevrouw 26 jaar wonende te
Denderleeuw en momenteel
werkzaam als bediende in verzekeringsmij te Brussel zoekt werk
in eigen streek (Aalst-Ninove)
Studies twee jaar binnenhuisarchitekt Kontakt opnemen met
kamerlid Jan Caudron Tel 053/
704064
N88
•* Sekretaresse zoekt passende betrekking in de provincies
Brabant of Antwerpen Kwalifikaties diploma steno-daktylo
Diploma boekhouding Perfekt
drietalig (Nederlands. Engels en
Duits) Ruime ervaring
Schnjven naar de redaktie van
WIJ tav G GEENS
(N96)

om eens te breken met de sleur van
elke dag Voor velen is het een eerste
kennismaking met hun eigen land,
Vlaanderen, dat ze nog met eens te
gronde kennen
Zo'n uitgave is met alleen een vorm
van promotie voor een eigen ekonomie maar tevens van opvoedende
waarde Te meer daar u zich met heeft
bezondigd aan het toerisme naar de
zuiderse stranden waar heel Europa
ligt en een geprogrammeerde volksverhuizing IS Ik heb de overbevolkte
campings on hotel-duiventillen van
Spanje gezien
MVdB,
Antwerpen

DUITSERS EN RUSSEN
De wereldfederatie van psychiaters
heeft zopas in Honolulu de resolutie
aangenomen waann op zachte wijze
de Sovjet-Ume veroordeeld wordt om
de onmenselijke wijze waarop ze de
politieke gevangenen behandelt De
Frankfurter Allgemeine publiceerde
op 13 juli 1977 een lijst van de gevangenen in de Sytsjokagevangems bij
Smolensk In een open brief aan
KGB-chef Andropow klaagde de Oekraïense dissident Josyp Telelja de
stand van zaken aan Hij is geboren in
de Karpaten een streek die bekend is
voor de innige kulturele samengroei
tussen Oekrainers, Polen en Joden
De auteur bevindt zich in dezelfde
gevangenis waar de Katyn-Polen eenmaal verbleven voor ze terechtgesteld werden door Stalins agenten
Onder de gevangenen valt de Litouwer Bogdanas op Deze katoliek bezit
het Duitse staatsburgerschap Ondertussen ondernemen de bondsminister
voor buitenlandse zaken Genscher
en bondskanselier Helmut Schmidt pogingen om zoveel mogelijk Duitsers
uit de Sovjet-Unie te laten vertrekken

STUDENTENLOGIES gezocht voor VUB-studenten in
Wemmei, Jette of omstreken
Bur blad nr N92
Man zoekt bijverdienste o a vertaling uit of in het Frans, Engels
en Duits, handelskorrespondentie, proeflezen, korrektie en redaktie Aanbod via WIJ
N 98
• Als sociale medewerkers
van VU-mandatanssen en VUregeringsleden worden wij overstelpt door aanvragen van werkzoekenden Hulp- en werkbiedenden kunnen zich ten allen tijde schriftelijk richten naar
Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon,
Merchtemsesteenweg 56,1810 Wemmei
(N93)
— Een meestergast-weefkunde,
31 jaar oud, 15 jaar ervanng,
werkloos ingevolge sluiting van
bedrijf zoekt passend werk, liever met in textielindustrie
— Bediende, 18 jaar, volledig
sekundair onderwijs (handelbureauwerk), tevens steno-daktylo, met stage-ervaring en goede referenties, zoekt passend
werk
Voor alle drie zich in verbinding
stellen met volksvertegenwoordiger Frans Baert, tel 091/
2252 06
N89

Een van de gunstige gevolgen van het
Egmontpakt is dat het weekblad
« WIJ » eindelijk belangwekkend is geworden
Maar het lezen van sommige artikels
IS er met gemakkelijker op geworden
Mag ik u de vertaling vragen van
enkele woorden, zoals «egg-heads,
underdog
Ik weet dat sorry betekent het spijt
me, verschoning, enzomeer
O K betekent fijn, alles in orde,
akkoord
Moet ik nu Engels gaan leren om
Vlaamse artikels te kunnen lezen '> Ik,
die met zoveel toewijding mijn woordenschat zoek te verrijken
In «WIJ» mocht ik ook lezen dat de
voorzitter van de Nederlandse kultuurraad zijn taak « au sérieux » opneemt i
Gelukkig ben ik in het Frans opgevoed , zo kan ik deze Vlaamse lektuur
RP,Ninove

Red. — De eindredaktie blijft niet
gespaard van schoonheidsfoutjes
Maar taalpuritelnen zijn WIJ ook
niet. Toch de belofte uw wenken « au
serieux > te nemen.

DEPOTVERWIJT...
In «Wij» van 258 jl nogmaals het
standpunt van notaris Daels gelezen
Wij kregen het ook al te horen tijdens
zijn 11 juli-toespraak te Hoeilaart
De h Daels verwijt de Vlaamse Egmontonderhandelaars — en dan vooral de VU — van onvoldoende dossierkennis over de toestand in Brussel en
Vlaams-Brabant Misschien wel terecht Maar zit hij met in hetzelfde
schuitje '
Op de Sporenvienng te Hoeilaart achtte de h Daels het nodig de Overijsese
CVP-burgemeester Brankaer (die deze keer aanwezig was O te feliciteren
voor zijn heldhaftig optreden
Na zijn toespraak werd de h Daels
door enkele Vlamingen (van de barrikade) aangepakt en een interessant
gesprek was begonnen Tijdens dit
gesprek gaf de h Daels toe de vroegere en huidige toestand te Ovenjse
(en omgeving) net te kennen
Met welk recht komt de h Daels dan
zo'n larie verkopen te Hoeilaart en
veroordeelt hij de Vlaamse Egmontonderhandelaars '
Ook nog dit de ondergetekende protesteerde schriftelijk bij de h Daels
om zijn onjuiste verklaringen gedaan
te Hoeilaart Ook bij de voorzitter van
het IJzerbedevaartkomitee protesteerde ondergetekende om de wansmakelijke hulde gebracht aan de burgemeester van Ovenjse tijdens de jongste IJzerbedevaart
Op beide brieven werd met geantwoord
Is dat dan de echte én oprechte
Vlaamse Beweging '
D H, gemeenteraadslid Ovenjse

brief van de
redaktie
Brussel,? september 19/7
Waarde

lezerCes],

We ontvangen wser elKe d ag tal rljKe aitnodlgingen voor persKonferentles, manifestaties , tentoonstellingen, vergaderinge n en
Vlaamse Kermissen.
Waarvoor van harte dank ! Uiteraard vragen we niet bete r : op de
hoogte te zijn van wat v laamsnationale Kringen zoal o rganiseren.
En als het enigszins Kan gaan we
op Uw uitnodiging in.
Om misverstanden te verm ijden
willen we er hier wel ee ns op
wijzen dat we met nog ge en handvol redaKteurs onmogelij K elK
gebeuren zelf Kunnen bij wonen .
Daarom deze oproep : gra ag zoveel
mogeliJK uitnodigingen, maar als
het effe Kan zouden we o oK graag
een berichtje of verslag , eventueel
mét illustratie, ontvang en .
Kunnen we Uw aKtiviteite n in onze
agenda inschrijven, dan ziet U
ons opdagen .
ReKen maar !
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VIERING 150 JAAR BELGIË...

7 miljard
voor prestige pro/ekfen.
LAKEN. — Over de projekten omtrent 'de viering van 150 jaar onafhankelijl( België » tast men nog in het duister. In het voorjaar lekte uit
dat met de gelden van de Koning Boudewijn-stichting op de taalgrens — even bezuiden Tienen — een hypermodern luxueus meertalig stadscentrum zou gebouwd worden. Berichten hierover in de pers
(ondermeer een reportage in WIJ van 12 mei) zorgden ervoor dat de
initiatiefnemers van dit onwezenlijke en fabuleuze projekt van het
achterhaalde unitaristische België — we vermeldden reeds de
namen van de heren Herman Liebaers (hofmaarschalk), Huysmans
en Willems (van het Paleis voor Schone Kunsten) — geschrokken m
hun establishment-schelp kropen.
Het stadsprojekt over een ruimte van 100 ha in de prachtige natuurzone op het Brabantse grondgebied van Outgaarden, Goetsenhoven,
Opheilissem en Heerheilissem werd zenuwachtig opgeborgen. Wat
niet wil zeggen dat een trefcentrum-150 er in 1980 niet komt...!
In het koninklijk paleis van Laken wordt in deze recessietijd nog
steeds gedacht aan de bouw van een prestigieus monument...
Een nieuwe belgicistische stad op de grens tussen Vlaanderen en
Wallonië wordt niet meer verhoopt, maar — mede met de miljoenensteun van de koning Boudewijn-stichting — hopen sommigen toch
nog een pracht- en praalcentrum uit de grond te kunnen stampen.
Daar wordt momenteel in alle stilte aan gewerkt, de tijd van de festiviteiten nadert immers met rasse schreden.
W e berichtten reeds eerder dat
met de steun van de Koning Boudewijn-stichting — die 1,040 miljard gemeenschapsgeld beheert
— én met de zegen van de ministerraad (op 25 maart jl), de realizatie van het Franstalig dossier
« commemoration du 150'°"" anniversaire de l'indépendance de la
Belgique» het sein op groen
kreeg
Het royalistische projekt dat met
de grootste diskretie en met medev\/eten van de provinciegoeverneur en van de voorzitters van
kamer en senaat werd uitgedokterd en voorbereid, strandde gelukkig op persklippen
De Standaardgroep bracht twee

ophefmakende artikels WIJ tekende op 12 mei het fameuze
Trefcentrum-150 op de landkaart
en op het gewestplan
Kamerlid
Willy Kuijpers en senator Rob
Vandezande protesteerden enkele maanden terug tegen het jubiieumproiekt omdat o m
1 Een ï 00-tal ha waardevol natuur- en landbouwgebied teloor
dreigen te gaan in een bij ontwerp-gewestplan
voorgesteld
landbouwgebied,
2 Het plan duidelijk ontstond uit
een verouderd patriottisch-politiek inzicht, dat geen rekening
houdt met het volksnationale streven ,
3 De geplande vienng de Vlaam-

se gemeenschap weinig of niet
kan boeien, aangezien Vlaanderen in het Belgische unitaristische
staatsverband totnogtoe jaarlijks
gedisknmineerd werd ter grootte
van zowat 65 miljard frank i
LAS VEGAS
Het belgicistische
komt er dus met
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K-direkteur

De Koning Boudewijn-stichting
(KBS) heeft trouwens met een
perskonferentie op 18 juni jl den
lande meegedeeld dat «de projekten waarvan sprake was in de
pers, niet van de KBS komen, en
zij er ook nooit aan gedacht
heeft deze te financieren.»
De Koning Boudewijn-stichting
— instelling van openbaar nut,
goedgekeurd door koninklijk besluit van 29 december 1975, —
heeft inmiddels ruim 1 miljard

frank op haar
bankrekening
staan
Er werd in het rapport over de
aktiviteiten van de KBS gesproken over «een met te vermijden
periode van aanloop »
In welingelichte kringen is men
er van overtuigd dat de Koning
Boudewijn-stichting
geenszins
bij de viering van 150 jaar België
zal ontbreken.
De KBS verantwoordde haar stille werking met de aankondiging
«dat werk wordt gemaakt van
een aantal pilootprojekten ». Deze stichting die projekten plant
met geld van de-man-in-destraat, én met 150 miljoen fr.
overheidssteun, heeft in een intentieverklaring de deur op een
zeer wijde kier gezet voor het
gevreesde Trefcentrum-150.
Een KBS-mededeling vermeldt
immers op pagina 4 : -Naast de
aangekondigde
akties
moeten
de befteersinstanties
van de
KBS nog hun houding
bepalen
inzake de 180 voorstellen en verzoeken tot betoelaging
welke
van buitenaf ontvangen
werden,
en die geïnventarizeerd
en bestudeerd werden. Op dit ogenblik werd nog geen enkel verzoek aanvaard of geweigerd, en
werd nog geen enkele
toelage
toegekend.»
DROGREDENEN
De Koning Boudewijn-stichting
kan met 1 miljard frank dus
momenteel nog alle kanten uit
Zeker is dat drie (3) bijzonder
waardevolle projekten van de

Herman Liebaers,

hofmaarschalk

Bond Beter Leefmilieu (omtrent
« lawaaibestrijding », « houdt < lawaaibestrijding», «houdt ons
land schoon >, en « meer inspraak
van de bevolking ») tot nog toe
met ontvankelijk werden verklaard
Het inspraak-projekt maakt alleszins geen schijn van kans
De KBS verkiest immers geenszins in glasheldere salons te werken geheimzinnigheid is de werkwijze die voorzitter baron De Voghel en zijn vrienden Liebaers, Willems en Huysmans verkiezen De
drogreden dat de Koning Boudewijn-stichting totaal onafhankelijk
werkt van het nationaal feestkomitee voor de viering van 150
jaar België gaat met langer op
De KBS dient nu zeer dnngend
haar kaarten op tafel te leggen
Hoe wordt het miljard frank van
deze stichting beheerd ? Hoe willen de beheerders dat geld van
de gemeenschap besteden ?
Willen invioednjke prominenten,
in deze tijd dat de waarde landgenoten verzocht worden om zuiniger te leven, ondanks alles toch
nog prestige-festiviteiten op het
getouw zetten, en luxueuze tempels bouwen "^
Een zaak is zeker de Belgische
festiviteiten van 1980 werden totnogtoe in besloten salons voorbereid Met ons geld
De Koning Boudewijn-stichting
én de regenng kunnen met langer
wachten om hun inzichten omtrent de •< cent-cinquantenaire »
(150 jaar België) in detail kenbaar
te maken
(HDS)

WE LEVEN SNELLER DAN WE DENKEN
(pdb)- Een werknemer wordt na
een ziekte te vroeg naar het
werk teruggestuurd en sterft.
Een groot brood (we spreken al
niet meer van een kilo) kost
weer twee frank meer. En een
bezoek aan de dokter zal
volgend jaar opnieuw 6 tot 7 t.h.
duurder zijn. Vroeger zou men
daar liedjes op gemaakt hebben
met « hoe rijmt men dat
tesaam ?»
Nu leven we met steeds meer
ongerijmdheden. Steeds meer
en steeds sneller veranderen de
dingen om ons heen. We
proberen ons telkens weer aan
te passen. Maar we hollen de
veranderingen achterna. We
leven sneller dan dat we kunnen
denken. En dat brengt telkens
nieuwe spanningen teweeg.
Als de friet goedkoper wordt,
stijgt het brood in prijs En als je
een veertiende maand kinderbijslag krijgt, ontvang je van de
belastingen een verhoogde aanslag Als je indexaanpassing hebt
op je loon, gaan de prijzen weer
omhoog
Alle bedrijven hebben het over
de zware loonlasten En al hun
orgamzaties willen die loonlast beperkt zien Anders kan ons bednjfjeven met meer wedijveren met
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het buitenland, heet het Maar in
dat buitenland zegt men net hetzelfde Al drie jaar zitten alle westerse landen met een versnellende inflatiekringloop en met een
vertragende konjunktuur En nergens raakt men eruit
Er worden wel pogingen ondernomen om daar wat aan te verhelpen Heroplevingsplannen, muntontwaarding, exportbevordering
en andere van die middelen meer
Maar de pogingen van het ene
land worden voor een deel al te
met gedaan door die van een
ander land En de grote afspraken tussen de grote landen, de
wereldkonferenties, de dialogen
tussen noord en zuid, leveren
vooralsnog weinig op voor de kleine man hier en de arme man
elders
Ook een deel van het geld van
onze gemeenschap wordt besteed om de werklozen bij ons
steun te geven of werk te bezorgen, om bedrijvigheden die stopgezet worden weer voor enige
tijd aan het werk te brengen
Maar ook hier komen slechts
oplossingen uit de bus voor de
komende maanden
Het onderwijs levert mensen af
die nu al enkele jaren naeen voor
het grootste deel beginnen met

met te werken Die daardoor aan
hun eigen nut en waarde gaan
twijfelen
Zij hebben
immers
meestal andere verwachtingen
dan 45 jaar te gaan tikken op een
bureau of zand te gaan scheppen
in een betonmolen O m maar met
van ploeg- en nachtwerk en het
echte zware en vuile werk te spreken
Er gaan stemmen op om vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt
op elkaar af te stemmen en daar
straffen aan te verbinden voor
wie met wil meedoen Dit betekent dat het werk aannemen dat
er IS, studeren om een beroep te
leren waar vraag naar is, thuis te
blijven als je een getrouwde
vrouw bent Is dat dan de vnjheid
waar wij in het westen al tweehonderd jaar over leren, lezen en
praten ?
Het zoeken naar oplossingen
wordt bemoeilijkt door het feit dat
het steeds anderen zijn die zeggen wat WIJ moeten doen En die
zelf met in ploeq staan, in het
lawaai of stank van een plaatslagenj, een naaiatelier of een spuiterij Mensen met een hoog inkomen voor wie brood alleen bij het
voorgerecht gegeten wordt en
voor wie sterven op het werk misschien zelfs een zaak van eer is

En het zoeken naar oplossingen
IS ook voor ons moeilijk, omdat
alles zo snel gaat W e hollen van
de ene dag naar de andere om
op tijd op het werk te komen, om
het eten klaar te knjgen, om de
eindjes van de maanden aan
elkaar te knopen
Een nieuwe levensstijl"? Maar
daarvoor moeten we leren ons-

zelf te zijn, in de plaats van een
rader in een ekonomisch of politiek bestel Daarvoor moet het
leven zelf belangrijker worden
dan het werk Dan wordt het
werk nog slechts de bijdrage die
we leveren opdat iedereen zou
kunnen leven Daar moeten w e
aan denken Nu meteen, want het
leven zelf gaat snel

is BrussêU^ jungle...?
reserveren bilde
inncnters

iic-croep,
?oegan^enparWng
Kosteloos
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Rijksarchief: 64 N en 43 F. Koninklijke Biblioteek: 137 N en
129 F. Instituut voor Natuurwetenschappen : 78 N en 108 F. Bij
de assistenten in deze drie instellingen is de verhouding 14 N
en 23 F. Leidend p e r s o n e e l :
78 N en 85 F. Technische vors e r s : 1 1 6 N en 101 F. Zowel in
het Rijksarchief als in het Instituut voor Wetenschappen is de
chef Nederlandstalig. De Koninklijke Biblioteek
heeft geen
diensthoofd, wel 2 Vlaamse en
een Franstalige departementschef. Mits een lichte inspanning
kan hier het taalevenwicht 60/40
binnenkort bereikt worden.

En bovendien

. wordt in de textiel- en konfektie-industrie de noodklok geluid.
. .omdat er vijftig ten honderd meer
werklozen zijn dan er nog staalarbeiders werk vinden.
. .vond de regering 867 miljoen fr.
niet te min om de werknemers van
het Luxemburgse bedrijf RodangeAthus een sociaal soelaas te geven
..heeft de man van de index van de
konsumptieprijzen het niet onder
de markt om de dolle prijzendans
bij te houden.
...blijven de tandartsen hun prijzen
zelf in hand houden.
..hebben de gewetensbezwaarden
aan de minister van binnenlandse
zaken hun ongenoegen geuit over
allerlei gerechtelijke en syndikale
onderzoeken waaraan zij nog
steeds onderworpen zijn ; net alsof
een gewetensbezwaarde een inciviek zou zijn.
...werd door de arbeiders van het
Genkse staalbedrijf ALZ een stakingsaanzegging ingediend. Er worden spoedig nieuwe investeringen
gevraagd.
heeft de Bank Brussel Lambert
achterhaald — in haar jongste editie van het financieel weekblad —
dat de strukturele problemen zwaar
doorwegen op de Belgische ekonomie.
...vinden wij dat de studiedienst van
deze bank het bij het rechte eind
heeft. Hadden wij dergelijke wetenswaardigheden immers nog wel eens
gehoord.
..vinden wij de inflatie van rapporten van studiensten niet zo onmiddellijk een goede zaak voor de heropleving van onze ekonomie.
. .heeft staatssekretaris De Wulr
achterhaald, na konsultatie van vertegenwoordigers van het Nationaal
Instituut voor de Huisvesting, dat
• het woningbestand in Vlaanderen
als relatief verouderd mag beschouwd worden >
..dateren precies de helft van onze
woningen van vóór 1940.
...vinden wijzelf het geen gemis dat
we NIET in een moderne building
wonen.
...vinden wij het wel een gemis dat
stilaan haast al onze steden onleefbaar worden; enkele Brugse en
andere patrimoniale uitzonderingen
niet te na gesproken.
...worden onze A-wegen nog maar
eens in het holst van de nacht verduisterd.
...is een miljoeneninvestering nodig
om het spelletje lampje-aan-lampjeuit mogelijk te maken.
...zou men nochtans volgens deskundigen de helft op de verlichtingskosten van deze verkeersaders kunnen besparen door de wattage van de lampen te verminderen.
..en zou men zelfs in dat geval een
baksteen tegen de toegelaten kruissnelheid nog vanop 85 meter zien
liggen, in plaats van op 100 meter
bij de peperdure spots die nu onze
wegen sieren.
...vinden we het vooral bedroevend
dat de diensten van openbare werken blijkbaar zo weinig verlichte
geesten hebben die op een afdoende manier besparingen uitkienen
...echo uit het buitenland: Carter
weigert naar verluidt de Nederlandse journalist Oltmans te ontvangen
die over bewijzen zou beschikken
dat de moord op president Kennedy een komplot was.
..heeft België voortaan een Vlaams
en een Waals AlbertkanaaL Immers,
de Dienst der Scheepvaart werd
gefederalizeerd.
..zal het staalbedrijf Cockerill
voortaan al zijn 31 000 werknemers
bedenken met een beurtelingse tijdelijke werkloosheid.

En bovendien

WIJ 4

WAALSE GELDMORSERIJ

Anderhalf miljard verlies
Terwijl de Lufthansa in 1976 een
grote winst verwezenlijkte, de
K L M de verheskurve in winst
omzette en ook de Franse luchtvaart uit de rode cijfers geraakte,
kondigt Sabena met « een zekere
fierheid» aan dat ze «slechts» 1
miljard 480 miljoen verlies boekte
in 1976, hetzij één miljard minder
dan in 1975
W e vragen ons af, wat de Sabena-heren tot fierheid stemt, waar
het totale deficit astronomische
hoogten bereikt W e hebben nog
steeds met gehoord, dat Sabena
haar luxepaarden aan de top
naar de stal heeft verwezen Men
hoefi: immers geen expert te zijn
om met te weten dat er in de

Sabena-top tientallen overbodige
funkties ten behoeve van fils-a-papa in het leven werden geroepen,
wat tot wanbeleid en verlies heeft
geleid Pas wanneer een zuivering op grote schaal is gebeurd
zal Sabena weer vlot komen (hoewel een fusie met de K L M een
nog betere oplossing zou zijn)

VIJFTIG JAAR V L A A M S
KRUIS

TAALVERHOUDINGEN

Op 1 en 2 oktober viert het
Vlaams Kruis zijn 50-jarlg bestaan. Officieel werd het Vlaams
Kruis in 1927 opgericht met dr.
Laurys als eerste voorzitter.
Maar in feite was reeds met een
kleine groep in 1919 gestart o.l.v.
de dokters Frans Daels en Gravez, die de ellende van de eerste
wereldoorlog hadden meegemaakt
Het Vlaams Kruis trad reeds In
1928 op de voorgrond met zijn
doeltreffende hulpaktie in door
overstromingen geteisterde gemeenten
rond
Dendermonde.
Drie maanden lang boden vrijwillige VK-sers een helpende hand.
Het feest wordt te Brugge gevierd met een ontvangst ten
stadhuize, een op het goevernementeel paleis, een opvoering
van «De purpren hel» in de
stadsschouwburg en een EHBO-demonstratie. Een propagandistische veertiendaagse gaat
aan deze viering vooraf.
Alle nadere inlichtingen bij de
provinciale afgevaardigde, Oude
Zak 28, Brugge, tel. 050/33.26.28.
Financiële steun steeds welkom
op prk. 000-0208399-43.

FEDERALE NARREN
De federatie van de Europese
Narren ( d o e l : propageren van
de karnavalfeesten en de folklore daarrond) heeft beslist de
afdeling-BelgIë te splitsen in
een autonome Vlaamse en Waalse vleugel. Beide blijven echter
samenwerken met als koördinator de FEN, afdeling-België. Federalisme met twee, dus ook
onder de narrenmuts. Is dat overigens zoveel lachwekkender dan
het
kommunautair
spektakel,
waarmee we nu al jaren door de
schuld van de frankofonen geplaagd zitten ?

Van Vlaamse zijde zal echter het
wantrouwen tegenover Sabena
pas totaal verdwijnen, wanneer
de maatschappij de taalwetten
zal toepassen Tot nader order is
wantrouwen gewettigd en dient
met steeds groter klem op deze
dubbele sanenng in Sabena aangedrongen

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van VU-senator
Vandezande blijkt dat sinds 20
mei jl. taalkaders werden ingevoerd met de volgende taaiverhoudingen in volgende instellingen.

Nog vóór de zg. Waalse luchtlijnen op Londen en Parijs van
start gingen, waarschuwde V U kamerlld
Luk
Vansteenkiste
voor geldverspilling waarmee
de Waalse ekonomie stellig niet
gediend was. In een vraag tot de
staatssekretaris voor Waalse
aangelegenheden
informeerde
hij naar het aantal vluchten, het
totaal aangeboden zitplaatsen,
hoeveel daarvan tegen de normale prijs werden verkocht bij
uitsluiting van gunst- of terugbetaalde biljetten.
Zoals
reeds werd
medegedeeld is dit zoveelste Waals fantazietje een fameuze financiële
strop gebleken. En moeten ook
de Vlamingen fiskaal mede opdraaien voor deze Waalse geldverspillingen.
In dit verband is ook de vraag
van het zelfde kamerlid belangrijk, waar hij navraag doet over
de « waarborgen > aan de Waalse staalarbeiders te Athus : wat
is de rechtsvorm van de «regie», die de arbeiders overn e e m t ? ; wie heeft daarvan de
leiding ? ; Is de tewerkstelling gewaarborgd ? De h. Vansteenkiste wijst erop dat een Waals staalarbeider eventjes het dubbele
verdient van wat zijn Vlaamse
kollega kan opstrijken (in feite
verdient de Vlaamse arbeider
slechts bijna één derde!)...

De nieuwe
bourgeoisie

•

NEDERLANDSTALIG
O N D E R W I J S TE B R U S S E L
Het Partijbestuur van de Volksunie drukt zijn tevredenheid uit
over de maatregelen door de
regering genomen ten gunste
van het Nederlandstalig Onderwijs te Brussel waardoor de toekomstmogelijkheden ten dele
worden veilig gesteld.
Het partijbestuur vraagt dat volgens de verklaring van de minister van Nationale Opvoeding in
de Kultuurraad afgelegd, ten
spoedigste de verdere uitvoering zal worden bestudeerd van
die onderdelen van de beloften
van 1971, die door de vorige
regeringen nog niet werden verwezenlijkt.
Het partijbestuur rekent op de
nauwlettende aandacht van de
VU-ministers in deze voor de
Brusselse Vlamingen zo belangrijke aangelegenheid.

GOKKEN NEEMT TOE
In een parlementaire vraag aan
de minister van Justitie vestigt
VU-kamerlid Luk Vansteenkiste
de aandacht op het toenemend
aantal privé-kansspelen evenals
van de officieel toegelaten kansspelen (nationale loterij, tiercé,
straks lotto, pronostieken).
Nadat de B O B jarenlang verdienstelijk werk had verricht werden
de jongste tijd geen opdrachten
aan de B O B gegeven. Waarom
en door wie worden de onderzoekingen geremd, is de vraag,
die de h. Vansteenkiste stelde.

B E T A L E N D E PARTIJ
Vlaanderen is nog steeds vragende en ...betalende partij in
dit zonderlinge land van ons. Z o
betalen wij niet minder dan 58,6
t.h. van de kijk - en luistergelden
tegenover 41,1 uit Wallonië,
Brussel inbegrepen en 0,3 procent uit Duitstalig België. Van
het totaal van 8 miljard frank
worden 334 miljoen afgenomen
voor de administratieve kosten
van de inning. Het ware weleens
interessant ook de procenten
van ...ontduiking van de tv- en
radio-taks te weten...

• •

Het weekblad « De Nieuwe », dat geleid wordt door een
algemene direkteur Mark Grammens, en door nog een
direkteur Herman Van Hilst, verwijt in zijn zoveelste antiEgmonteditie van 2 september de redaktie van «WIJ » in de
maand augustus twee weken vakantie te hebben genomen.
Dat gebeurde dan wel op een bijzonder attentvolle wijze,
onder de hoofding « De Vlaamse bourgeoisie met vakantie ». In een stukje van enkele volzinnen werd een berichtje
opgesteld met de woorden : leugens, het apparaat, cynisme,
abdikatie, bureaukraten...
Voor onze lezers die de wekelijkse lektuur van « De Nieuwe » moeten missen, geven wij hier een citaat: « Ook is het
kenmerkend voor de abdikatie van een partij, die ooit een
zekere dynamiek aan de dag wist te leggen, dat zij blijkbaar
geen enkel personeelslid
van haar alles
overheersend
apparaat bereid vindt om een krant uit te geven in de periode eind juli-begin
augustus.»
De Nieuwe schreef ook dat WIJ de bijzondere krachttoer
hebben uitgehaald om, « terwijl wij (= De Nieuwe) en andere politiek geïnteresseerde
buitenstaanders
de Vlaamse
kwestie ook tijdens de regeringsvakantie
levendig
hielden,
gedurende wel vijf weken te zwijgen en slechts één uitsluitend aan het toerisme gewijd partijblad in die periode uit te
geven.»
De waarheid is dat « W I J » uitgerekend twee weken (midden augustus) niet is verschenen... De Nieuwe benijdt ons
die jaarlijkse traditie, en gunt ons die broodnodige verpozing niet.
Wij vinden het bedroevend voor de lezers van « De Nieuwe » dat de redaktie van dat opinie-blad kennelijk over haar
toeren is geraakt, en zowel wat woordkeuze als wat de
waarheid omtrent de feiten betreft, ontspoort. Inmiddels
weze men gewaarschuwd : wie met vakantie gaat behoort
tot de Vlaamse bourgeoisie.
En ook nog d i t : alleen «De Nieuwe» houdt de Vlaamse
kwestie levendig, 't Is maar een weet.
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Davidsfonds
weigert gesprek
Zodra het Egmontakkoord was
ondertekend heeft VU-voorzitter
Hugo Schiltz met aandrang gewezen op de noodzaak van
rechtstreekse gesprekken tussen de politieke leiders en de
kultuurverenigingen. Sommigen
zijn hierop ingegaan. O o k aan
het Davidsfonds had de V U voorzitter eerst mondeling en later schriftelijk om zulk gesprek
gevraagd.

Vorige week beloofden we de
lezers van « Wij » een afdruk van
een schrijven van het DF-bestuur dat moeilijk anders kan
verstaan worden dan als een
weigering van dialoog. Bij de
eindredaktie vorige week haalde
de DF-brief de opmaaktafel niet.
Hierbij publiceren we dan de
briefwisseling met het Davidsfonds.

Op 14 juli schreef VU-voorzitter Schiltz aan de raad van beheer van
het DF o.m.:
« Een laatste maal verzoek ik U dan ook thans, dringend en uitdrukkelijk, in mijn hoedanigheid
van ondertekenaar
van het zogenaamde
Egmont-pakt, en als lid van het Davidsfonds, de beheerraad te kunnen ontmoeten teneinde de reeds bekende gegevens van het dossier en ook minder bekende maar belangrijke politieke aspekten van
het dossier in een open gesprek toe te lichten. »
Daarop antwoordde het Davidsfonds weigerachtig :
Mijnheer

de

voorzitter.

De Raad van Beheer van het Davidsfonds
besprak op 17 dezer de
brief die u 14 juli jl. aan hem richtte en waarin u verzocht om een
gesprek.
Onze Raad van Beheer, mede na advies van onze uitgebreide
Kommissie Vlaamse Beweging, heeft geen principiële
bezwaren
tegen
een gesprek. In de kontekst waarin u het plaatst, ziet hij het echter
alleen van nut indien u vooraf kunt bevestigen dat er aan het zgn.
Egmontakkoord
nog fundamentele
wijzigingen kunnen
aangebracht
worden. Zo ja, dan zal onze Raad van Beheer hierover gaarne met u
van gedachte
wisselen.
Uw antwoord tegemoetziend,
verblijven wij,
met bijzondere
hoogachting,
Clem de Ridder
nationaal voorzitter
Hugo Schiltz schreef dan op 30 augustus aan het D F :
«Ik ontving uw brief van 23 augustus jl. waarin u mij mededeelt geen
principiële bezwaren te hebben tegen een gesprek.
De wijze evenwel waarin het tot stand komen van dit gesprek ondergeschikt gemaakt wordt aan voorafgaande voorwaarden en aan een
beperking van het gesprekstema ontneemt naar mijn gevoelen
deze
bereidheid tot gesprek haar reële inhoud, en verplicht mij er toe uw
mededeling te beschouwen als een weigering om in te gaan op mijn
verzoek een open en onbeperkt gesprek te hebben.
Dit spijt en verbaast mij
In blijf nochtans tot zulk gesprek bereid daar ik van mening ben dat
de Vlaamse Beweging niets te winnen heeft bij het onderbreken van
de kommunikatie tussen de politieke en niet-politieke
verantwoordelijken in belangrijke aangelegenheden
zoals deze die het onderwerp
van dit gesprek zouden moeten vormen. »

20 JAAR W B
De
Vlaamse
Volksbeweging
( W B ) vierde haar 20-jarig bestaan te Sint-Maartens-Voeren
op die « enige » zomerzondag, 5
september 1977. Een 300-tal personen, waaronder kamerleden
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Vandaag is het precies driehonderdnegenenvijftig jaar geleden — hef gebeurde immers
op 8 september 1628 — dat
Piet Hein of Pieter Heyn de
daad stelde die sedertden door
zowat iedereen in de lage landen ontelbare keren werd bezongen : hij overwon de Spaanse zilvervloot. Piet Hein werkte
op dat ogenblik nog voor de
Westindische kompagnie. Zijn
overwinning op de gehate
Spanjaarden (de jonge Nederlandse republiek had zich nog
maar pas losgerukt van Spanje) en de rijkdommen, afkomstig uit Amerika, die van de
Spaanse schepen werden geroofd, ten bedrage van 15 miljoen gulden, stemden het vaderland dankbaar jegens Plet. Het
jaar na zijn overwinning in de
Matanzasbaai (Cuba) werd hij
gezagvoerder van de Nederlandse vloot. Niet voor lang,
want hetzelfde jaar sneuvelde
hij tijdens een gevecht tegen
Duinkerkse kapers.

VOLKSUNIE
W A A R S C H U W T TEGEN
DISCRIMINATIE
Het Politiek Komitee van de
Volksunie besprak de ekonomiche toestand. De staalkrisis legt
op vrij dramatische wijze de
strukturele veroudering van de
Waalse industrie bloot. Het Politiek Komitee begrijpt de bezorgdheid voor de sociale gevolgen van deze krisis en de noodzaak deze op te vangen, doch
wijst op het gevaar dat onder
druk van de omstandigheden
verstrekkende precedenten geschapen worden. Het verzet zich
tegen discriminatie tussen werklozen al naargelang de sektoren
en streken waarbij groepen bevoorrechte werklozen zouden
ontstaan.

SOCiETE ANONYWE
BREEDVELD 31
1720 GROOT BIJGAARDEN
BELGIOue
TEL 02/465 20 70/7 L
TELEX 24724 GOFIStP 8
CCP 000 0064358 47
RC BRUXELLES 10 746
TVA 400 732 338
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De sociaal-kulturele raad van Sint-Pieters-Jette ontving volgende faktuur van de imprimeries Goffart, gevestigd in het Breedveld te GrootBijgaarden. Alleszins GEEN aanbevolen huis!

Hij laakt ook nog de opheffing
van de pariteit in het < schepenkollege» van het Brussels gewest... En hij heeft het ook nog
' Wanneer het onzalige
Egmont- over de 19 gemeenschapskomakkoord
in zijn huidige
vorm
Verder stelt zich het probleem
missies in de Brusselse agglozou uitgevoerd worden, dan krijvan een rechtvaardige verdeling
meratie die volstrekt
ondoelmagen wij — De Vlaamse gemeenvan de kredieten die aangewend
tig zullen zijn.
schap — (de meerderheid in dit Ook laakt het W B - b e s t u u r het
worden voor het opvangen van
land) — na bijna 140 jaar Vlaamdergelijke krisissen. Het Politiek
feit dat Nols van Schaarbeek
se stijd voor
gelijkberechtiging
Komitee wijst in dit verband op
zijn afbraakwerk ook na de realio.m. het volgende te inkasseren :
de groeiende problemen van bezatie van het Egmontpakt zal
langrijke sektoren van de Vlaam— verdere Franstalige
kolonizakunnen voortzetten...
tie in
Vlaams-Brabant;
se industrie, zoals de textielnijWij stellen
vast:
verheid en de scheepsbouw.
1. dat frankofonen in Vlaams— een Vlaming,
een NederBrabant reeds lang een roomW a l voor één sektor of één landstalige, is dan minder waard
taartvilla betrekken zonder het
dan een Franstalige;
streek aanvaard wordt kan niet
fameuze inskriptierecht!
— een toestand
van minderaan andere geweigerd worden,
2. dat de pariteit in het bestuur
waardigheid voor de Vlamingen
die in soortgelijke moeilijkheden
in de eigen hoofdstad
Brussel; van de Brusselse agglomeratie
verkeren.
van in den beginne een lachertje
— een halfslachtige
staatsheris g e w e e s t ;
vorming, én het uitblijven van
3. dat de Brusselse Vlamingen
waarachtig zelfbestuur »
CORAL-METAL
Waarachtig, warempel, dat is de door de 19 schepenkolleges —
aanhef van een pamflet van de ook in het St.-Agatha-Berchem
Het vuile en vervuilend bedrijf
van de CVP-ers Weckx en Guns
Vlaamse Volksbeweging — 'de
« Coral-Métal » van de Leuvense
— op sociaal-kultureel gebied in
waarheid
over het Egmontakgemeente Herent blijft in de koord'
de kou gelaten werden ;
— dat vorig weekeinde
streek ergernis wekken. Dat de4. dat de Vlaamse gemeenteher en der in Vlaamse centra
ze onderneming haar hinderlijke
school in Schaarbeek op 1 sepwerd verspreid.
aktiviteiten kan blijven voortzettember NIET dichtging.
W B - v o o r z i t t e r Paul Daels erten is nu reeds geruime tijd
Dat laatste is dan alleszins te
gert zich aan het feit dat frankoonbegrijpelijk.
wijten aan het Egmontpakt.
fonen in het jaar 3.000 van het nu
En, het W B - p a m f l e t besluit: lareeds veelbesproken inskriptieHandhaving van tewerksteling
ten we ernstig b l i j v e n !
recht zullen gebruik maken...
heeft er niets mee te maken. De
direktie kreeg immers reeds geruime tijd geleden voorstellen
van de overheid voor omschakeling.
DE WAARHEID OVER
EGMONT..

Een officieel metingsrapport omtrent de schade voor het leefmilieu in de omgeving — d.d. december 1976 — viel voor « C o ral-Métal » bijzonder negatief uit.
Het bedrijf beschikt momenteel
nog over een uitbatingsvergunning t o t het einde van dit jaar.

Jo Belmans en Willy Kuijpers,
vulden het Veltmans-huis.
Na een pracht-wandeling doorKamerlid Willy Kuijpers vernam
heen de ongerepte Voervalieidinsdag op het kabinet van
tjes, bezong Miei Cools «zijn»
Volksgezondheid dat deze hinLimburg, en ironizeerde o n s
derlijke
industriële
vestiging
« maatschappijtje ». M e t zijn nu spoedig dicht moet. M e n trad
haast 10-jaar O u d Leuven-lied
Kuijpers' standpunt b i j dat zobesloot hij het eerste optreden.
wel de arbeidsomstandigheden
Veearts Nyssen besprak de uitbij Coral-Métal als de wijze van
bouw van de Vlaamse Beweging
uitbating een verdere exploitatie
De oogst Is weer binnengereven. . Het gebeurde evenwel haast nerin de Voer, en ontkleedde de verniet langer meer kunnen verantgens meer op die oude sympatieke ambachtelijke wijze Wij zagen
wevenheid van de dorpspolitiek
woorden.
deze schoven drogen op de Speelberg in de Leuvense gemeente Linmet het franskiljonisme. Daarna
Toch blijft momenteel het touwden
hield Paul Daels de feestrede
tjetrekken in het politiek-induswaarbij hij zich vergeleek met
triële kamp nog steeds onbeeen «goede werker «-aalmoezeslist. Afwachten maar... wie het
nier, onze beide kamerleden —
haalt!
als enige hoogwaardigheidsbekleders — een applausje deed
oogsten, om daarna de «EgLIBANEES VOORBEELD
mont-hoogten » te bestijgen.
Daels beklemtoonde dat het akkoord positieve punten omvat,
Vanwege de Libanese Toeristimaar dat deze niet mogen diesche Dienst ontvingen we het
nen voor een gebrekkige staatsveertiendaags bulletin « Libanon
hervorming.
77». Eentalig en keurig NederVoor de Voerstreek eiste hij
lands. O p zich zelf een normale
namens de W B een bestendige
zaak. Maar in Brussel is dat een
kultuurkommissie (en beklemuitzondering, zowel bij de diplotoonde aldus de ontoereikende
matieke diensten als bij de Brusaanpak én van de provincie Limselse gemeentediensten zelf. De
Volgende week publiceert W I J een dossier over de vijf
burg, én van de vorige regeuitzondering op deze algemene
Vlaamse gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, de
ringen) voor de ontsluiting van
(slechte) regel is te uniek om ze
zgn. GOM's. Spoedig zal in de direktiekomitees van deze
de Voer.
niet — eervol en sympatiek —
maatschappijen opnieuw ongetwijfeld gediskussieerd over
te vermelden.
De Voerse karnavalgroep - De
de verhouding tussen de GOM's en de privé-sektor. In dit
Dansmariekens» brachten de
dossier belichten we onder meer de ophefmakende overnaWie zijn vakantie in Libanon
Limburgse vreugde in een mooi
me door de GOM-Antwerpen van de meubelfabriek De
wenst door te brengen wende
ritmisch geheel, en Miei Cools
Kempen.
zich Ravenstein 14 te 1000 Brustroebadoerde
een tweede
sel, tel. 02/513.49.23 en 513.30.35.
klankrijk deel.

DOSSIER

De Vlaamse G O M
in de kijker
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Begin gooit vredesdeur diclit
Over het algemeen vindt Israël weinig begrip voor zijn anneksatiepoiitiek ten opztchte van Cisjordanie. Ondanks vroegere (maar vage)
beloften van de Israëlische eerste minister, dat nl. Israel geen anneksatieplannen koesterde wordt nu de basis voor de aanhechting van
Cisjordanie bij Israël verstevigd nl. door de vestiging van nieuwe
Israëlische nederzettingen, telkens niet ver van de Palestijns-Arabische steden en dorpen.
Het is duidelijk dat Begin, zijn partij maar ook andere partijen achter
zich heeft staan. Zonder die ruggesteun zou Begin het nooit
gewaagd hebben, zo scherp in te gaan tegen het verlagen van Amerika en van de Arabische staten. Deze beslissing gooit immers de
steeds wijder geopende deur naar onderhandelingen en naar een vredesakkoord met één ruk dicht Hoewel men zich eraan verwachtte
toch kwam het besluit hard aan in de Arabische hoofdsteden en ook
in Washington, waar men met zijn houding eerst niet al te goed weg
wist
Veel scheen na Begins bezoek
aan president Carter te wijzen op
een nakende bijeenroeping van
de Geneefse
MO-konferentie
Niet alleen had Carter er bij
Begin op aangedrongen, gematigd te zijn en van annexaties af
te zien, ook de Arabische staten
toonden veel goede wil In de vier
jaren na de Jom Kippoer-oorlog
hadden ze immers heel wat water in hun wijn gedaan en verklaarden zich de jongste maanden zelfs bereid, de staat Israel te
erkennen Dat was een heel grote
afstand, afgelegd sinds de tijd dat
de Arabieren Israel van de kaart
wilden vegen en het tussen hen
op te delen Later kwam daar de
mogelijkheid bij, dat Cisjordanie
onder leiding van Arrafat en zijn
bevrijdingsfront een onafhankelijke, Palestijnse staat zou worden.

had met Mosje Dayan, de Israëlische minister van Buitenlandse Zeken Het IS met de eerste keer dat
zulke geruchten de ronde doen,
tot nog toe nooit bevestigd Beide
partijen zouden vooral verontrust
zijn door de mogelijke zwenking
van de Amerikaanse regering ten
opzichte van de PLO (Palestine

Liberation Organisation) die sinds
geruime tijd als politieke faktor
heel wat zwaarder weegt dan als
militaire faktor Het is toch zo dat
de PLO na door Hoessein uit Jordanië gezet te zijn (na uiterst bloedige gevechten) ook in Libanon
veel van zijn pluimen heeft verloren

volkomen autonoom Er werd ook
gedacht aan een israelisch-Palestijnse konfederatie Van dat alles
IS er nu geen sprake meer, de
Arabische staten zijn ontgoocheld. Koning Hoessein van Jordanië was ten zeerste verontrust
door de mogelijkheid van een
Palestijnse staat, vlak onder zijn
neus en op een gebied, waarop
de kleine koning zelf aanspraak
maakt Dat deze Palestijnse staat
op de koop toe nog zou worden
beheerst door de door Jordanië
gehate Palestijnse Bevrijdingsorganizatie deed voor Amman de
deur dicht Hoessein kan slechts
tevreden zijn, wanneer Begin nu
de mogelijkheid van een Palestijnse staat door een politiek van voldongen feiten brutaal van de tafel
veegt Wordt er trouwens met
gefluisterd dat koning Hoessein
een geheime ontmoeting heeft ge-

Egypte als gevolg van militaire
tegenslagen
zwaar
getroffen
door de jarenlange sluiting van
het Suezkanaal mede door buitenlandse leningen op de rand van
het bankroet Libanon werd voor
een flink gedeelte verwoest door
een burgeroorlog, waarbij de
PLO (die daar haar toevlucht had
gezocht na haar smadelijke verdnjving uit Jordanië) een aktieve
rol speelt het zgn linkse Libanese
front
De ontgoocheling van de Arabische ministers van buitenlandse
zaken die te Kaïro bijeenkwamen
IS dus begrijpelijk, des te meer
daar er geen ander alternatief is
dan oorlog met Israel Maar vanuit welke positie, een sterke of
een zwakke"? Nog steeds blijkt
Israel op militair-technologisch gebied de sterkste te zijn ten ware
nu Carter Amerika's steun nu zou
verminderen Of president Carter
zulks zal durven doen moeten w e
afwachten De Joodse lobby in
de Verenigde Staten is zeer invloedrijk De rondreis van zijn
Staatssekretaris Cyrus Vance
blijkt geen resultaat te hebben
opgeleverd Vance is geen Kissinger (met al diens gebreken soms
toch een diplomatieke duivelskunstenaar, cfr de wijze waarop hij
de gedeeltelijke
terugtrekking
van de Israeli's uit de Sinai bewerkte en dit ondanks zijn Joodse afkomst )

Somalia's aanspraken op
g e d e e l t e van Ethiopië
De gebiedsaanspraken van Somalia op grote delen van Ethiopië zijn
met nieuw Sedert jaren streeft Somalia ernaar alle gebieden, die door
Somaliers worden bewoond, in een staat te verenigen Die aanspraken
zijn trouwens in artikel zes van de grondwet van Somalia vastgelegd
Onze kaart laat de betwiste gebieden zien Het betreft dus met enkel
grote delen van Ethiopië, maar eveneens gedeelten van Kenia en van
Djiboeti
Sedert jaren heeft Somalia moeilijkheden over deze kwestie met de
Organizatie van Afrikaanse Eenheid In het Handvest van deze organizatie staat namelijk, dat de vroegere koloniale grenzen moeten worden
gehandhaafd De koloniale mogendheden die in de vonge eeuw Afrika
opdeelden hielden echter allerminst rekening mot de daar levende volken Dikwijls werden dwars door een volk grenzen getrokken Het
standpunt van de Organizatie van Afrikaans Eenheid is dan ook wel
een neo-kolonialistisch standpunt genoemd, omdat het het recht op zelfbeschikking van de volken negeert

®
KHARTOEM

Gebieden waarop Somalia
J aanspraak maakt
Spoorweg
O
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Dit heeft met belet dat de PLO
door de U N O als «waarnemer»
werd erkend en dat ook Moskou
de PLO momenteel aan het opvrijen IS De Arabische staten zijn
met alleen op Israel boos, omdat
het de Arabieren verder opscheept met de Palestijnse verzetslieden, die in ieder land, waar
ze tot nog toe verbleven, een
staat in de staat waren maar ook
omdat Begins politiek de Arabische staten geen
(nochtans
broodnodig) respijt laat op sociaal-ekonomisch vlak
Saoedi
Arable had de grootste moeite
van de wereld, sommige Arabische leiders van een nieuwe
breuk met Washington te weerhouden En weer te gaan flirten
met Moskou Egypte en de Libanon zijn er het slechtst aan toe

Frans
krakeel
Volgende week donderdag komen
Georges Marchais en Frangois Mitterand te Parijs bijeen, om hun meningsverschillen te toetsen aan de toekomst, waaronder men de volgend
jaar te houden parlementsverkiezingen moet verstaan
Tezelfder tijd rommelt het ook in de
meerderheid Oud-premier Chirac
thans burgemeester van Parijs en leider van de gaullistische partij weigert
premier Barre te erkennen als algemene leider van de meerderheidspartijen, waartoe behalve de Gaullisten ook
de centrumpartijen moeten gerekend
worden Het is reeds lang duidelijk dat
de «jonge wolf» Chirac alles in het
werk zal stellen om Giscard in het Elysee op te volgen De twist met Barre
(en met Giscard) is daarvan een eerste symptoom
In de linkerzijde zijn de meningsverschillen voornamelijk te wijten aan
wederzijds wantrouwen De Franse
kommunisten verdenken er de socialisten van eens aan het bewind het
op een akkoord te zullen gooien met
«de reaktie», in casu het kapitaal en
de burgerlijke partijen De socialisten
van hun kant vrezen door de KP
ondermijnd te worden en ook de persoonlijke vrijheden aan band zien te
leggen Ze verdenken Marchais ervan, elektorale suksessen voor de
Parti Socialiste (PS) zo klem mogelijk
te houden Hij zou daarbij zowel op de
rechter- als op de linkervleugel van de

PS druk uitoefenen o m door te stellen dat de PS de wegbereidster van
«de kommunistische diktatuur» zal
zijn (dit ten behoeve van de rechtse
socialisten) Om de linkervleugel naar
de KP toe te halen hamert Marchais
er op dat de KP de enige garant is
voor de lotsverbetering van de kleine
man
Uit deze strategie leiden waarnemers
af, dat de KP in tegenstelling tot de
bewering dat de KP huiverig staat
tegenover de macht, er in werkelijkheid op gebrand is, toekomend jaar

de macht te veroveren door de overwinning van een links blok En dit met
alle middelen, de verdachtmaking van
de voornaamste koalitiepartner inbegrepen I
Dat zulks grote risico's inhoudt schijnt
de Franse KP-leiders met te deren,
omdat ze o a hopen dat Mitterand al
zijn krachtige verklaringen ten spijt,
door de knieën zal gaan
Hoe dan ;ok volgende week zal de
Franse verkiezingsstrijd — de belangrijkste sinds 1944 — virtueel geopend
zijn

W a t e r g a t e 5 jaar geleden
In nummer 1 van de vierde jaargang van het «Tijdschrift voor
diplomatie» wijdt E Troch, gewezen hoofdredakteur van De Standaard, een zeer interessante bijdrage aan het schandaal Watergate, vijf jaar later
Inleidend merkt de auteur op, dat
Watergate met alleen voor de
«goeden» zoals de journalisten
Woodward en Bernstein van de
« Washington Post» die de kat de
bel aanbonden, een goudmijn
werd maar ook de «slechten»
een flinke stuiver opbracht, om te
beginnen Nixon zelf met een berucht tv-interview en met voorschotten voor zijn alsnog te verschijnen memoires Ook de mindere goden verdienen grof met
lezingen en boeken De algehele

opbrengst wordt thans reeds op
100 miljoen dollar geschat i
Het artikel belicht de persoonlijkheid van Nixon als « nachtwandelaar, doorzichtige leugenaar », omnngd door «idioten, neo-fascisten» kortom een weinig aantrekkelijk allegaartje Ook Kissinger
komt er slechts met schrammen
en builen uit te voorschijn
De overige bijdragen handelen
over G A L (H Van de Voorde), de
Spaanse parlementsverkiezingen
(MG),
de CIA (Sidenus), Namibië
(J De Visschere), de Zeerechtkonferentie, enz
Abonnement (11 nrs) 900 fr pr
000-0015691-74 van De Nieuwe
Pers Losse nrs (90 f r ) alleen bij
de uitgever, Zolalaan 31, 1030
Brussel
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OCMWkongres
van V V M
Tijdens de voorbije maanden werden aan het W M - s e k r e t a r i a a t talrijke vragen gesteld betreffende het O C M W . Het blijkt dat onze mandatarissen behoefte hebben aan degelijke informatie.
Sommigen stellen ook vragen in verband met beleidsproblemen en
de fundamentele visie op het welzijnsbeleid.
Veertrekkend vanuit deze vragen stelt de werkgroep die de kongresdag voorbereidt, volgend programma v o o r :

j> A]

n

« Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.
Deze heeft tot
doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat
beantwoordt
aan de menselijke
waardigheid.
Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder
de door deze wet bepaalde
voorwaarden,
tot opdracht hebben deze
dienstverlening
te verzekeren.'

Hoofdstuk 1, algemene bepalingen.

PROGRAMMA
VOORMIDDAG:
(10 uur)
— Inleidende toespraak door A. De Beul, voorzitter.
— Algemene informatie betreffende het O C M W .
— overgang K O O naar O C M W
— basisprincipes organieke wet 8.7 76
— strukturen O C M W
— opdrachten (algemeen)
NAMIDDAG:
Drie werkgroepen rond volgende temata:
1. Verhouding OCMW-gemeente.
2. O C M W en dienstverlening
3. De sociale dienst van het O C M W .
— Plenumvergadenng met verslag der drie groepen.
— Slottoespraak door Staatssekretaris Anciaux.
17 uur • Einde.
De teksten van de toespraken en de verslagen van de groepsgesprekken zullen achteraf aan alle deelnemers worden bezorgd.

PRAKTIKA
VOOR WIE ? — leden O C M W , hun opvolgers, gemeentemandatarissen, al wie een provinciaal of nationaal mandaat vervult, kaderleden en
alle geïnteresseerden.
PLAATS ? — dynastiezaal A, Kongresgebouw, Kunstberg Brussel (op
minder dan 5 mm van het Centraal Station, ingang langs bronzen poort
in de tuin naast standbeeld Koning Albert).
M I D D A G M A A L ? — Het middagmaal is vrij. In de omgeving is er een
ruime keuze aan eetgelegenheden
KONGRESMAP. — De deelnemers ontvangen een kongresmap en
ontvangen achteraf de uitgewerkte kongrestekst.
INSCHRIJVINGEN. — De deelname is kosteloos. Inschrijving gebeurt
schriftelijk of telefonisch: V V M Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. Het
aantal deelnemers is beperkt tot 125.

Brussel - zaterdag
24 september 1977
8 SEPTEMBER 1977.

Van KOO naar OCMW
Twee historische data : 1 januari 1977 en 1 april 1977. Na de gemeentefusies op nieuwjaarsdag gingen op 1 april de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn ( O C M W ) van start. De afscheidswoorden in de KOO's en de gelegenheidstoespraken bij de aanvang van
de O C M W - w e r k i n g werden overstemd door het rumoer dat een verkiezingsstrijd kenmerkt
De verkiezingen van 17 april kregen alle aandacht vanwege de
media en de politici.
En toch : 1 april is een historische
datum, een mijlpaal in de strijd
tegen de armoede en in de groei
naar welzijn voor allen. Aan de
overgang van K O O naar O C M W
ligt ook een mentaliteitswijziging
ten grondslag. Van openbare onderstand IS men geëvolueerd
naar de welzijnszorg.
Nieuw is dat iedereen recht heeft
op maatschappelijke dienstverlening. Deze dienstverlening kan zowel materiaal, sociaal, medisch
als psychologisch zijn. De opdracht van het OCM\N is zeer uitgebreid, de wet voorziet terzake
geen beperking.
De dienstverlening moet geschieden op een deskundige wijze en
met eerbied voor ieders overtuiging. Het maatschappelijk werk is
meer dan het uitvoeren van sociale onderzoeken. Begeleiding van
mensen in hun familiaal en sociaal
kader wordt een basisopdracht
De maatschappelijke dienstverlening omvat naast de reeds vermelde sociale dienst ook de
dienstverlening ten huize (thuisverpleging, maaltijdendienst, diensten voor gezins- en bejaardenhulp). De oprichting en het beheer van inrichtingen en dienstencentra behoort tot de taken van
het O C M W . Dit terrein is zeer
omvangrijk: ziekenhuizen, bejaardentehuizen, instellingen voor gehandicapten,
dag-ziekenhuizen.

kinderdagverblijven, peutertuinen,
verzorgingscentra.
Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn is een

neutrale instelling met
eigen
rechtspersoonlijkheid die in pnncipe werkzaam is op gemeentelijk
vlak. Het O C M W werkt dank zij
de financiële middelen die het van
de gemeente ontvangt De gemeentelijke tussenkomst is een
verplichte uitgave. De kontrole
van de gemeenteraad op het
O C M W is eerder formalistisch
dan fundamenteel. Omtrent de relatie OCMW-gemeente zijn de
meningen verdeeld.

Zaterdag 24 september

8ste Zeezangfeest
te Oostende
Casino-Kursaal - 20 u. 30
Met medewerking v a n :
het groot koperensemble Theo Mertens; de kunstgroep Alkuone , de Bob Boon singers; het Renaat Veremanskoor; het
koor: lentestemmen
De sopraan : Hilde Tondeleir.
Dirigent: Sylveer Van de Broeck.
Prezentatie: Jan Vermeersch.
Regie Herman Slagmulder.
Feestrede: Hugo Schiltz.
Ingericht door het ANZ West-Vlaanderen met medewerking van
VTB en VAB, i s m het Noordstarfonds, kulturele stichting van de verzekenngsmaatschapppj Noordstar en Boerhaave te Gent
Onder de auspiciën van het mm van Ned kuituur en Nat opvoeding:
bestuur voor Volksontwikkeling en openbare lektuurvoorziening
Toegangsprijs. 100 - 150 fr — voor de « plus-3-Pas -houders 50 %
red
Het ANZ West-VI. heeft reeds 12 provinciale zangfeesten Ingericht
en IS nu aan zijn 8e Zeezangfeest toe.
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ANTWERPEN
VU-Herenthout blijft zeer aktief
Het VU-bestuur van Herenthout besliste naast de twee bestuursvergaderingen per maand om de 4 maanden
een kadervergadenng te houden De
eerste van deze vergaderingen heeft
plaatsgehad op donderdag 25 augus
tus
H ir werd een overzicht gegeven van
alle geplande aktiviteiten
28/9
12/10

28/10
18/11
4/12

Bal met kaartenverkoop huis
aan huis
Koffieklets voor onze dames
Mevrouw Otten uit Kasterlee
zal als spreekster optreden
Hopelijk volgt hieruit de oprichting van een afdeling
F V V (federatie van Vlaamse
Vrouwen)
Dia-avond met muzikale begeleiding over Emiel Hullebroeck
Kaartprijskamp ten voordele
van St-Niklaaskomitee
St-Niklaasfeest voor de kleintjes tot 10 jaar

14/1
28/1

3/3

Algemene ledenvergadering teerfeest
Lied van mijn Land, met Will
Ferdy Eddy Romy Yvette Ravell enz Een hoogstaand programma
Kleinkunstavond met J Van
Uytsel vervolgens deelname
Bormsherdenking Vlaams Nationaal Zangfeest IJzerbedevaart politiek spreker 11 juliviering
Op deze vergadering werden
plusminus 50 personen opgegeven als kandidaat-leden

— De maand oktober wordt de
maand van de ledenslag Het bestuur
zal deze 50 mensen persoonlijk benaderen
— Jos Van Thienen en Jeannine Verwerft werden aangenomen als gekoopteerd bestuurslid
— Daar de familie C Goossens-Cambre eerstdaags ophouden met het uit-

OPENBAAR CENTRUM voor
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van ANTWERPEN
In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant:

GEGRADUEERDE
ZIEKENHUISVERPLE(E1G(ST)ERS
bruto-aanvangswedde: 31.249,-fr. per maand of
31.664,-fr. met haardgeld

GEGRADUEERDE VROEDVROUW
bruto-aanvangswedde: 31.249,-fr. per maand of
31.664,-fr. met haardgeld

VERPLE(E)GIST1ERS PEDIATRIE
SOCIALE VERPLEE)G(ST)ERS
bruto-aanvangswedde: 31.249,-fr. per maand of
31.664,-fr. met haardgeld

GEBREVETTEERDE
ZIEKENHUISVERPLE£)G[ST)ERS
bruto-aanvangswedde: 29.173,-fr. per maand of
30.004,-fr. met haardgeld

VERPLEEGASSISTENTEN
bruto-aanvangswedde: 28.204,-fr. per maand of
29.035,-fr. met haardgeld

ZIEKENOPRASS(T)ERS
bruto-aanvangswedde: 26.021,-fr. per maand of
26.85 2,-fr. met haardgeld
De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk diploma.
De kandidaten vroedvrouw en de gespecialiseerde verple(e)g(st)ers moeten het basisdiploma van gegradueerde
ziekenhuisverple(e)g(st)er bezitten.
Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende
weddeverhogingen.
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn alle
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder bejaardenzorg.
Toepassing der 40-urige werkweek.
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar.
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste
benoeming indien zij hun aanvraag indienen uiterlijk op
30 sept. 1977 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33,
Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van
120,-fr.
Verplicht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te
bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 031/31.09.70 - 32.98.35).

baten van hun drankgelegenheid is er
een probleem gerezen aangaande
een lokaal
Het bestuur zal volgende vergadering
de knoop moeten doorhakken De
meest kanshebbende oplossing is
geen vast lokaal meer te nemen en
om beurten te vergaderen bij diverse
leden-herbergiers
— Het tweemaandelijks tijdschrift
VU-nieuws, Herenthout, werd aan
de kaderleden ter beoordeling voorgelegd unaniem werd gezegd
Mooi verzorgd korte en duidelijke teksten veelzijdig van inhoud De redaktie drong bij deze gelegenheid aan op
meer informatie vanuit de basis

Herdenking
Herman
Van Den Reeck
Op zaterdag 24 sepL 77 te
19 uur in de St-Annakerk te Borgerhout een eucharistievienng
Herman Sommen houdt de homilie, en Vlaamse kunstenaars
zorgen voor zang en orgelspel
Op zondag 25 sept 77 van 11 u.
tot 12 u op de begraafplaats
« Schoonselhof - te Antwerpen
bezinning rond het graf van Herman op het erepark met bloemenhulde, samenzang en een
toespraak door de heer Dirk
Stappaerts, burgemeester van
Borgerhout Samenkomst aan
de ingang van de begraafplaats
te 10 u 50. BIJ ongunstig weder
wordt de herdenking gehouden
in de verwarmde wachthal
Personen en organizaties die
wensen deel te nemen aan de
gezamenlijke Woennenhulde storten
lOOfr
op
pr
000-0458243-15 op naam van
Jos Mannaerts R Carelsstr 25
2200 Borgerhout De naam van
uw organisatie vermelden a u b

Dans met
Uilenspiegel te
Hombeek
Uitnodiging aan de vele vnenden en
sympatizanten van de VU om aanwezig te zijn op onze 7e Uilenspiegeldansavond welk9 doorgaat op zaterdag 10 september 1977 in het parochiecentrum Bankstraat 90
Het orkest «Georgia Brown» zorgt
voor de door iedereen gesmaakte
muziek Verder hebben wij nog onze
onovertroffen barbecue en bodega
terwijl onze tombola zeker met te versmaden IS
Wie echt eens een gezellige avond wil
beleven met vnenden onder elkaar
zal het zich achteraf zeker met berouwen de weg naar Hombeek met zijn
jsarochiecentrum te zijn ingeslagen
Eerste dans om 21 u Toegangsprijs
75 fr

VVVG-Antwerpen
nodigt uit
Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden houdt zijn ledenvergadenng
in « Opsinjoorke », Kipdorp 9 op dins
dag 13 september om 16 uur met gra
tis koffie en gebak Huldiging met
geschenk van de 85-jarigen en ouder
Tot slot tombola Inschnjven bij mevr
Denis, «Opsinjoorke» tel 322029
mevr De Bruyne tel 320634 en bi
voorzitter Henri Peleman tel 3919 27

NIJLEN

Op 18 september 1977 zal het VNJKontich zijn nieuwe heem inhuldigen
De heer M Coppieters voorzitter van
de Kultuurraad voor de Nederlandse
Kultuurgemeenschap zal deze plechtigheid voorzitten Deze inhuldiging bevestigt het wel opmerkelijke feit dat
het Vlaams-Nationaal Jeugdverbond
een vaste waarde geworden is in
onze gemeenschap De erkenning
van deze jeugdbeweging op nationaal
vlak vormt een bewijs te meer
Biezonder de afdeling Kontich met
zijn kernen te Hove Edegem Lier
Boom en Zwijndrecht kende de laatste jaren een opmerkelijke groei Aantrekkelijke diensten bekwame leiding
en een moderne opvatting in een prettige sfeer waarborgen de voortzetting
van de idealen van Rodenbach en de
Blauwvoeterie ock in onze dagen
Ongewoon en opmerkelijk is ook het
goede beheer van deze afdeling
De vorming van Steunkomitees waarin de ouders van deze jeugd zich verenigen en de geestdrift die ze aan de
dag leggen, waarborgen het VNJ een
werking zonder al te grote geldelijke
moeilijkheden Het bouwen van het
heem is daar een overtuigend bewijs
van
Verbondsleider architekt Van Haerenberg en de gewestleider van Kontich,
Rik De Wever verheugen zich over
de medewerking van deze dynamische JSK-ploeg onder leiding van de
'neer J Pellegroms
Het VNJ-Kontich nodigt alle belangstellenden uit om de plechtige inhuldiging van het nieuwe heem bij te
wonen op zondag 18 september 1977
om 15 u 30 in de Altenastraat te Kontich
MERKSEM
-'« V L A A M S E KERMIS
Deze jaarlijkse aktiviteit ingencht
door « Vrouwen van Vandaag - onze
aktieve damesafdeling, werd gepland
op zaterdag 17 en zondag 18 september, in zaal Tijl Bredabaan 298, telkens vanaf 15 u
V L A A M S E KRING
GROENINGHE
Zondag 18/9 wandeling door Boekenberq en Boelaaroarkpn onHoi- Ho
leiding van een natuurgids bamenkomst om 10 u hoek Verbovenlei-Menegemlei
Zondag 25/9 natuurwandeling door
het Peerdsbos, met natuurgids B.jeenkomst 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 Ontmoetingscentrum
DEURNE
OPPASDIENST DE KINDERKLAROEN
De kinder-oppasdienst door onze jongeren ingencht, blijft een groot sukses
kennen Over de (kleine) vergoeding,
de afspraak en
de verschillende
mogelijkheden kunt u alles vernemen
bij een van de initiatiefnemers Katelijne Noels tel 243581
O U D PAPIER
Éên kleine moeite om een groot plezier te doen aan onze oudjes spaar
oud papier, het wordt in dank aanvaard bij Felix, Van Steenlandstraat
58, Deurne
RUBENSTENTOONSTELLING
Nog altijd in het teken van het Rubensjaar op 18 september trekt de Deurnese VÜ-Vrouwenknng naar het Museum van Schone Kunsten voor een
geleid bezoek
Inschnjvingen in lokaal Trefpunt, of bij
Julienne Hereygers tel 248806

Zaterdag 24 september in het lokaal
« Kempenland »
vanaf
14 uur
Fototentoonstelling « Nestor Gerard •
- De vlaamsnationale stnjd tussen de
beide wereldoorlogen in beeld
Deze pers- en kunstfotograaf was zo
bereidwillig zijn enig foto-archief ter
beschikking te stellen van het publiek
Voor de ouderen een opkikker voor
de jongeren een aansponng

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

OPENBAAR
CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Een plaiats van ORTHOPTIST(E) m tijdelijk verband is vakant
•
Bruto-aanvangswedde
31249
f r per m a a n d voor rechthebbenden op standplaatsvergoeding
en 31 664 fr voor rechthebbenden op haardtoelage
De kandidaten moeten in het
bezit zijn van een studiegetuigschrift van het niveau hoger
technisch onderwijs (Al) of een
gelijkwaardig studieattest
De
kandidaten die h o u d e r zijn van
een studiegetuigschrift waaruit
blijkt dat ZIJ hun onderwijs niet
in de Nederlandse taal genoten
hebben zullen, overeenkomstig
de wet van 2-8-1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, a a n een taalproef onderworpen worden
De aanwerving zal voorafgegaan worden van een geneeskundig onderzoek
De kandidaten moeten een getuigschrift van goed zedelijk ged r a g (voor o p e n b a a r bestuur) inleveren , de mannelijke kandidaten tevens een militieattest
Inschrijvingsrecht 120 fr
Aangezien het O p e n b a a r Centrum voor Maatschappelijk Welzijn de wedden van het personeel uitbetaalt door tussenkomst van het postcheckambt of
van een bankinstelling, zijn de
kandidaten ertoe gehouden in
het bezit te zijn van een postrekening of een bankrekening op
hun naam, binnen het tijdstip
van twee m a a n d e n volgend op
hun indiensttreding
Aanvraag en
inschrijvingsrecht moeten uiterlijk op 16-977 op het Sekretanaat, Lange
Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen, ingediend worden
Het verplicht inschrijvingsformulier IS te bekomen op de 7e
Afdeling-Personeelszaken, Lange Gasthuisstrsiat 39, 2000 Antwerpen, (tel 3109 70 - 329835)
A d v 03

OPTIEK
WALTER ROLAND

KAPELLEN - BAL
Jaarlijks bal op 24 september 1977
Gemeentelijke feestzaal «Concordia» Orkest «THE LORIES- Deuren
20 u 30 Muziek 21 u Toegang 70
frank

WIJ 8

Sint-Maartensfonds
aktief

Nieuw heem
voor
VNJ-Kontich

ANTWERPEN

58

KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN
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DE BROSJURE
WEVTERREIZEN
1977-1978 VAN DE

BRABANT
St-Lambrechts-Woluwe laat
Lenneke Mare weer wandelen

VLAAMSE
TOEraSTENBONB
IS VERSCHENEN
WINTERSPORT
REIZEN
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Italië
Frankrijk
Roemenie

ZIJ BEVAT
ZONNIGE
VAKANTIES
Costa del Sol
Mallorca
Costa Blanca
Kanarische Eilanden
Portugal
Egypte

V^EEKEINDREIZEN e n G A S T R O N O M I S C H E
WEEKEINDEN
Diverse bestemmingen.
De KOSTELOZE brosjure bekomt U door onderstaande bon Ingevuld terug te zenden n a a r het VTBsekretanaat of n a a r één der VTB-kantoren

St-Lambrechts-Woluwe, een van
de meest verfranste gemeenten
van de Brusselse agglomeratie, is
een prachtig voorbeeld van
Vlaams kultureel leven Een van
deze uitingen is de vermaarde
Lenneke Mare Ommeganck.
Op 18 september zal hij opnieuw
door de straten van St-Lambrechts trekken Het verhaal is
oud, reeds in 1270 wordt verhaald over een maagd uit Woluwe. Ellendige Maagd of Lenneke
Mare die langs alle kanten be-

laagd aan haar maagdelijkheid
trouw blijft, valselijk van diefstal
beticht wordt en ten slotte levend
begraven wordt Het volk bouwt
een kapel en trekt op bedevaart
naar het gebedshuisie
De stoet beeldt niet alleen het
leven van Lenneke Mare uit maar
tevens een stuk geschiedenis
van de gemeente waar dit drama
zich afspeelde Een stoet op zijn
Brabants met drie fanfares, een
Thebaans kwartet, 'n jachthoorn-

ensemble, vendelzwaaiers, paarden, zeven praalwagens, volksmuzieken en liefst 500 figuranten i
Zo te zien een geweldige manifestatie van onvervalst Vlaams volksleven in het hart van de Brusselse
agglomeratie
Onthouden zondag 18 september, vertrek om 10 u. in de Vootstraat, Vandenhovestraat, Banierenstraat, Donkerstraat, Vervloesemstraat, Soleveldstraat, Tombegplein, H Hartplein

Vlaamse affiches blijven verboden in Leuvens hospitaal
Burgemeester Vansina en de voorzitter van het OCMW-Leuven hebben nu
geantwoord aan raadslid Van Itterbeek, die in naam van de VU-fraktie van
Groot-Leuven om uitleg verzocht over de weigering om een aanplakbrief van
de 50° IJzerbedevaart en «Spreek steeds uw taal te Brussel» in de inkomsthall van hel Sint-Pietershospitaal aan te brengen
De burgemeester deelt mee dat het bestuur van het OCMW de beslissing
genomen had om < in de instellingen geen andere aankondigingen aan te brengen dan deze die inherent zijn aan de dienst» Hij vervolgt - « U zal kunnen
begnjpen dat het schepenkollege deze beslissing moet eerbiedigen >. In de
kantoren van het hoofdbestuur in de Frederik Lintstraat werden de aanplakbrieven van de stedelijke 11-)uliviering en 'Spreek steeds uw taal te Brussel ' opgehangen.
over innerlijke aangelegenheden en eiDat laatste virordt ook bevestigd door
gen manifestaties
de PVV-voorzitter van het OCMW
Is daarmee de kous af ? De beslisDe beweegreden van de raad voor
sing
van het OCMW is er kennelijk op
maatschappelijk welzijn om alle aangericht de franstalige heren van het
kondigingen te verbieden, behalve die
Sint-Pietershospitaal met in aanraking
van de dienst zelf was de volgende
(WIJ citeren) « Wij menen dat het met te brengen met het nederlandstalige
leven in de stad Leuven en omgeving
passend is dat onze instellingen zouwaar zij hun geneeskunde uitoefenen
den overspoeld worden door allerhanDe bezoekers van het ziekenhuis
de affiches >• Vandaar de beslissing

moeten er dan maar genoegen mee
nemen dat ook zij geen Vlaamse aankondigingen te lezen krijgen
Het Sint-Pietershospitaal moet bijgevolg een franstalig eiland blijven in de
stad Er wordt zoveel mogelijk, om
met te zeggen uitsluitend Frans gepraat met de zieken Ook de beambten van het OCMW die er tewerkgesteld zijn, gebruiken met de heren dokters en het franstalige verplegend personeel het Frans als voertaal
Hoelang zal die toestand nog blijven
d u r e n ' Volgens de overeenkomst
tussen het OCMW en de katolieke
universiteit gaan de franstaligen op 1
januan 1978 naar het UCL-ziekenhuis
in Woluwe Maar, vermits er daar
ongeveer 700 van de 950 bedden
onbezet zijn wegens een schromelijk
tekort aan verplegend personeel, is
de verhuis met voor morgen

Naam
Straat
nr. ..
Woonplaats
postnr
Wenst de brosjure VTB-winterreizen '77-'78 te ontvangen.
Inlichtingen en inschrijvingen

VLAAMSE TOERISTENBOND
St-Jakobsmarkt 45-47
2000 Antwerpen - tel 031/3L76 80
Vergunning Kat. A - n r 1185, Lidmaatschap vereist
Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde

KESTERBEEK
CFusiegemeente Alsemberg - Beersel
- Dworp - Huizingen - LoÜ Zaterdag
24 september 1977 3e VU-FUSIEBAL Orkest De Robins Zaal Paviljoen, Sashoek (achter station) te Lot
Aanvang 21 uur

Hoevefeesten te
Merchtem
VU-Merchtem-Peizegem, Brussegem,
Hamme en Mollem nodigen u uit op
zaterdag 10 en zondag 11 september
om eens smakelijk te komen eten tijdens onze hoevefeesten zaterdag
vanaf 18 uur, zondag vanaf 12 uur

ST.-JOOST-TEN-NODE

ANCIAUXBIJ
KAREL BULS
Staatssekretarls spreekt op
20 september om 20 u. in SintJoost-ten-Node voor het Karel
Buls-fonds over «Brussel, na
het Egmontpakt». De plaatselijke VU-afdelmg nodigt alle belangstellenden uit,
(Gemeentezaal,
Sint-Joostplein 12, tegenover de kerk)

zich te beperken tot aankondigingen
JETTE
LEDENRECEPTIE
Ter gelegenheid van het afscheid van
onze bestuursleden, de heer en mevrouw Van Impe-Van Linter die verhuisd zijn, biedt de afdeling een receptie aan voor alle leden op / 7 september om 14 u, Jetsestwg 548
SOCIAAL DIENSTBETOON
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

Vrijdagavond 16 september tot zondagavond 18 september

Nationaal VUJO-weekend in Cadzand
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
14 u

EPPEGEM-ZEMST
WELKOM
op de 13e nacht van VU-afdeling
Eppegem die doorgaat op zaterdag
24 september in zaal Rubenshof,
Dorp te Eppegem
Speelt ten dans het orkest Jimmy
Frey
Begin 21 u, inkomkaart 70 f r die
tevens een nummer draagt voor een
knaltombola'
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16 u 30
19 u

Hugo Schiltz, VU-voorzitter, over «DE NIEUWE STRATEGIE VAN DE VOLKSUNIE»
bespreking in werkgroepen
-ER IS IN DE WERELD VAN ALLES AAN T GEBEUREN»
Gesprek met Paul Ghijsels, wereldreiziger, journalist,
medewerker van het staatssekretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking Geïllustreerd met fiimmontage over
Peru

— Zondag 18 september:
Gesprek met staatssekretans Vic Anciaux over de strategie i v m
Brussel Einde na het avondmaal rond 18 u 30

WAAR?
CEcumenisch «vormingscentrum «Hedenesse»
Vierhonderdpolderdijk 10 CADZAND (Zeeuws-Vlaanderen)
DEELNAMEPRIJS
350 fr per persoon (syllabus inbegrepen) Voor kinderen 175 fr per
persoon
HOE INSCHRIJVEN?
— Het bedrag van de deelnameprijs overschrijven op rekening 4350256851-75 van VUJO-nationaal, Barrikadeplein 12 te 1000 BRUSSEL met vermelding «Cadzand»
Hoe < Hedenesse» bereiken?
— Wie over Antwerpen komt, neemt op de linkeroever de baan
naar Hulst, enkele km voorbij Hulst ga je richting Terneuzen , je
steekt het kanaal Gent-Terneuzen over en rijdt via Hoek, IJzerdijke, 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 linkerkant)
— Wie met de trein komt. rijde tot Knokke Daar telefoneer je naar
«Hedenesse», nummer 00-31/1179/1654 en wij halen je op
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ST.-LAMBRECHTS-WOLUWE

Jeugdhuis Kieffelt
nodigt uit
i n het kader var, de kulturele 14-daagse van St-Lambrechts-Woluwe organizeren de leden van het jeugdhuis
Kieffelt een Cafe Chantant met de
groep Polluk
Deze gaat door op zondag 25 september vanaf 18 u Toegang vrij
Kieffelt huist in de E Vanderveldelaan
(naast de kapel van Lenneke Mare te
St-Lambrechts-WolüweJ Te bereiken
met bus 27 en 30

HOEILAART
MALLEMOLEN DRAAIT
De Brusselse Mallemunt geniet nu
ongetwijfeld een biezonder grote
weerklank in Vlaams-Brabant Niet alleen komt men van heinde en ver
naar allerlei Vlaamse kulturele manifestaties in het Brusselse maar bovendien 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

2 0 0 k m l a n g is d p w a n d e l m a r a t n v a n h p t P a j o t t e n l a n d s e S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m D e j o n g e D u i t s e r M a n f r e d L o c h (28) liep h e m in 2 4 u
5 5 m m D e 72-jarige P i e r r e L o u i s ( B l a n d e n ) w a s w e l d e m o e d i g s t e In
B o d e g e m r o n d d e hij zijn p a l m a r e s v a n 4 0 0 0 0 k m w a n d e l e n af S t a a t s sekretaris Anciaux feliciteerde hem van h a r t e !

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de Romeinen reeds van de
buitengewone
gezondheidseigenschapp>en
van
«Tönissteiner
Sprudel».
Bij de bron vindt m e n
oude inschriften als «fons
sanitatis, effectu mirabilis»
(gezondheidsbron,
wonderbaar in hajir helende werking).
Mijnheer Beylemans, onderpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude Rom e i n e n heel erg dankbaar. D a a r o m een leuk verhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de Romeinen zou s t e m m e n .
Een achttal jaar geleden,
zat Mijnheer Beylemans
aardig geplaagd m e t nierstenen. Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lijden en de pijn van de postontvanger k u n n e n inkomen
Gelukkig hoorde de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tönissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
v/aarachtig
wonderwater.
Naar Duitsland geschreven, waar de wonderbronnen zich bevinden, kwam
snel een antwoord m e t het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. Tel. 016/46.63.11.
Pijn maakt echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één enkel
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren. En
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waarachtig, er bleek calciu m en m a g n e s i u m en nat r i u m en al die dingen die
o p het etiket vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd Tönissteiner-drinker is, bevestigde dat
Tónissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van •
1. ziekte der urine-afvoerkanalen
a) reinigen "der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis)
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na darmontsteking.
Zenuw- en funktionele
storingen.
3 chronische
ontsteking
der luchtpijpen (pharyngitis tracheits, chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie).
4. ziekteverschijnselen bij
de stofwisseling. Urinezuur diathese m e t h a a r
gevolgen. Jicht.
W i e meer wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, n e e m t best even
kontakt m e t Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater gemakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)

MENSENRECHTEN ? ? ?
LASST HESS FREI!!!
Spandau - report
wordt U gratis toegezonden Schrijven postbus 20,
Heist-o-d-Berg
Te 015/
222910

Leuven:
geen «exploration» meer
De akties van TAK en de interpellaties van de VU in de gemeenteraad van Groot-Leuven hebben tot tastbare resultaten geleid
het
programma van de Leuvense stadsschouwburg
vermeldt alleen nog
Nederlandse voordrachten met film van "Ontdek de Wereld"
Wel
laat het Leuvense stadsbestuur een opening voor «Exploration du
Monde » aanvullingen van franstalige voordrachten met film moeten
desgevallend aan het schepenkollege
voorgelegd worden Het blijft
opletten
geblazen'
De toneelvoorstellingen
van Galas Karsenty-Herbert
uit Parijs die
voor de franstalige Leuvense bourgeoisie bestemd zijn, en die uitblinken door aftandse opvattingen over toneel, blijven gehandhaafd In
de gemeenteraad van 28 april jl had, naar aanleiding van een tussenkomst van Maurits Vanhagendoren, BSP-M L Tobback
uitdrukkelijk
aan het kollege gevraagd komaf te maken met de ouderwetse
toneelvoorstellingen van - Galas Karsenty
Wij weten met om welke redenen het Leuvense CVP-PVV-stadsbestuur
gezwicht is voor dit Parij
se gezelschap
Raadslid Van Itterbeek heeft aan de schepen voor kuituur
gevraagd
de kwestie op de dagorde van de eerstvolgende zitting van de kommissie van kuituur te plaatsen
E VI

VUJOagglomeratie Brussel
VERKIEZINGEN
Datum van de verkiezingen 7 oktober 1977 Te verkiezen plaatsen voorzitter ondervoorzitter sekretans propaganda organisatie penningmeester vorming
Voorwaarden
minimum leeftijd 16

jaar op 1 januan 1977 Maximum leeftijd 35 jaar De kandidatuurstelling
dient gericht aan de sekretans van de
VUJO-Agglomeratie Brussel
Geert
Hoogstoel Barnkadenplein 12, 1000
Brussel ten laatste op 5 oktober
1977

Adv06

Gouden bruiloft te
Overijse
O p 10 september a s vieren de ouders van onze simpatieke arrondissementele penningmeester Marcel Dommel hun gouden bruiloft Wij wensen dan ook van harte proficiat aan
Rene en Irma en gunnen hen nog vele
jaren in vrede en goede gezondheid
En natuurlijk betrekken wij ook in
deze wensen onze vriend Marcel en
zijn simpatieke dame Wiske en hun
beider kinderen Rita en Ivan
DUISBURG
De deelgemeente Duisburg ligt op
een prachtige hoogte tussen de Yseen Voervallei In 1976 waren er grootse feestelijkheden als herdenking van
het feit dat in 1226 Hendnk I aan de
gemeente Duisburg een vnjheidskeure schonk
Sinds 1 januan 1977 ging het laatste
stukje zelfbestuur van Duisburg teloor toen het samengevoegd w e r d
met de twee Voergemeenten Vossem en Tervuren

In h e t p r a c h t i g e s p o r t c e n t r u m C a e r e n b e r g v e l d t e S c h e p d a a l g i n g tijd e n s het voorbije w e e k e i n d e een toernooi van mini-voetbal d o o r H e t
w a s o n s kamerlid Jef Valkeniers die d e beker van d e kapitein van d e
w i n n e n d e p l o e g o v e r h a n d i g d e N i e t alleen s o c i a a l e n f e d e r a a l m a a r
ook sportief

BAL
De VU-afdeling Duisburg werd gesticht in 1971 en is nu aan haar 4e bal
toe dat deze maal zal plaatshebben in
de zaal «De Oude Vrijheid» Kerkplaats op 17 september Het orkest
« The Giant Band » van de sympatieke
familie Bulens uit Herent zorgt voor
de stemming Leden en sympatizanten uit Duisburg kom uw bestuur aanmoedigen Vrienden uit Vossem, Tervuren Overijse Leefdaal en omstreken kom ons steunen

OCMW-Leuven
Eindelijk zal ook aan de OCMWgebouwen in Leuven de leeuwevlag wapperen
Sinds 1 apnl zit Tilly Bollaerts in
de Raad voor
Maatschappelijk
Welzijn van het OCMW
Leuven
(Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van GrootLeuven)
In deze raad, die nu ook bevoegdheid heeft over Heverlee,
Kessel-Lo, een stuk van Korbeek-Lo, Wijgmaal en Wilsele,
weet ZIJ goed haar mannetje te
staan Veelvuldig zijn haar tussenkomsten, en vaak met resultaat
ZIJ interpelleerde over de bevlagging van de gebouwen die het
OCMW
bezit ter
gelegenheid
van onze nationale feestdag 11
juli En zie de
leeuwevlaggen
werden aangekocht en zullen nu
ook (eindelijk) met de feestdagen
wapperen'

M e e r dan 500 aanwezigen o p het Vlaams volksfestival te S t - A g a t h a B e r c h e m V a n 10 t o t 16 u o n o n d e r b r o k e n a n i m a t i e
Cilia V a n d e r S p u r t ( V U - g e m e e n t e r a a d s l i d ) d i e z i c h r e e d s j a r e n i n s p a n t
o m dit f e s t i v a l t o t bloei t e b r e n g e n w a s m e e r d a n in h a a r n o p j e s
Staatssekretaris Anciaux, die het festival bijwoonde, t o o n d e zich evene e n s t e v r e d e n o v e r h e t s u k s e s v a n dit V l a a m s V o l k s f e e s t in h e t B r u s selse

Gezellig en lekker eten?...

JBe tKabeerne
BAR

RESTAURANT

is n u o o k 's m i d d a g s o p e n !
m e t d a g m e n u é n kaart.
K a a s m a r k t 157, 1810 W E M M E L - 0 2 / 4 7 8 . 8 3 . 1 8 .
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OOST-VLAANDEREN

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
PVBA

vu-Waas

*

bezorgd om tekstielindustrie
Namens het arrondissement St.-Niklaas stuurde arr. VU-voorzitter Roger Van
Ranst aan eerste-minister Tindemans een brief aangaande de kritieke situatie
waarm de Wase textielnijverheid zich bevindt. De brief werd ook gestuurd
naar de ministers van Streekekonomie, Financien, Tewerkstelling, Ekonomische Zaken, Buitenlandse Handel, Sociale Voorzorg, aan de GERV en aan de
Oostvlaamse G O M . De belangrijkheid van het probleem is van die mate dat
dringend aan dit vraagstuk een mouw dient te worden
gepast.
De textielindustrie, traditioneel een typisch
Vlaamse nijverheidstak
verkeert in een kritieke situatie Grote en
kleinere bedrijven gaan ten onder De
welvaart en het welzijn van onze
Vlaamse bevolking worden
hierdoor
steeds sterker
aangetast
Tijdens zijn interpellatie op 9 februan
77 heeft de Volksunie-senator
Maurits Coppieters het probleem
duidelijk
en korrekt gesteld Terwijl de investeringen dalen blijft de invoer
stijgen
Een aantal elementen die voor de breigoedsektor in 't bijzonder (in '76 nog
bij 13000 arbeidsplaatsen)
een rol

spelen, werden
opgesomd

door

hem als

volgt

1 de duidelijke dumping vanuit bepaalde landen
2 de massieve importstroom
uit landen met lage lonen en minimale
sociale struktuur
3 de uitwisseling met landen uit het
Oostblok
4 de staatssteun bij de export van
bepaalde landen
5 de niet-gelijkschakeling
van de invoerrechten tussen EEG en andere landen

Statuut van Gemobilizeerde,
1939-1940/45
Wie gemobilizeerd is geweest tussen 26 augustus 1939 en 9 mei
1940, kan vermeld statuut nog aanvragen, om later van de voor delen
te kunnen genieten (rente, e n z ) Tevens kan het statuut van nationale
erkentelijkheid (strijderskaart) ook nog aangevraagd worden
Dit statuut geeft recht op 50 t h vermindering op spoor, buurtspoorwegen en mailboten V o o r deze aanvragen is een bewijs van goed
zedelijk gedrag vereist, ook een getuigschrift van deelname aan de
mobilizatie, of veldtocht van 10 mei 1940 (ontslagbrief, getuigschrift
van de gemeente waar men zich heeft aangemeld)
O m de laatkomers in de gelegenheid te stellen om vermelde aanvragen nog te doen, zullen nog volgende zitdagen gehouden worden,
waar de aanvraagformulieren zullen ingevuld worden, en de nodige
inlichtingen zullen verstrekt worden
Voor Gent en andere gemeenten : Gasthof Jan Yoens, Borluutstraat
8 (nabij het stadhuis) op zaterdagen 10 en 17 september, telkens van
16 u 30 tot 18 u en verder de eerste zaterdag van de maand, zolang
er belangstelling is Schriftelijke aanvragen kunnen ook gedaan worden bij Roelandt Albert, Dr. Em Mayensstraat 2/A, 9110 SintAmandsberg (postzegel bijvoegen) Het is onnodig te schrijven,
indien de aanvraag niet ernstig w o r d t genomen

24® nationale
natuurbeschermingsdag
O p zondag 18 september in de Vlaamse Ardennen
Het doel van deze manifestatie is o m
de aandacht te vestigen op de problemen in verband met de ontworpen
autowegen en het stijgend aantal ontworpen industrieparken Deze dag
wordt ingericht door de Bond Beter
Leefmilieu
PROGRAMMA
9 u 30 bijeenkomst op het kasteel
van ndder Behaeghel de Bueren, in
de nabijheid van het kunstenaarsdorp
Kwaremont
10 u 30 vertrek voor de wandeling in

Uurw/erken

en

de heuvels van de Vlaamse Ardennen (piknik meenemen)
12 u 30 piknik in de nabijheid van
K w a r e m o n t , barbecues en dranken
zullen voorhanden zijn Bezoek aan
de schilderstentoonstelling in het
dorp Volksdansen
14 u 30 officiële manifestatie (Kwaremont)
15 u 00
vertrek voor de tweede
tocht langs het trace A 9 Bezoek aan
het gebied dat door de A 9 wordt
bedreigd Wandeling in het Brakelb o s , vertrek uit «De Hoep» (Vloesberg)
16 u 00 einde van de exkursie

juwelen De Moor

Pontiac - Certina - kwartshorloges
Specialiteit t r o u w n n g e n
•
Optiek De Moor
Europese brilienmode met
fotoafdeiing
a m a t e u r f i l m s in 2 4 u u r
's z o n d a g s g e s l o t e n

Ons
klaar

«dienstenpakketterwijl u wacht.

— ultrasonisch reinigen en polieren
van juwelen
— elektronisch afregelen van uurwerken
— alle graveerwerk
— vervangen minibatterijen kwarts
horloges
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Lange Zoutstr 30 29-33 36 38
Tel 053/240 60

Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

6 de opbouw, met belangrijke financiële steun vanuit o a ons
land,
van eigen moderne
textielprojekten door
ontwikkelingslanden
Daarbij kunnen volgende vragen gesteld worden
— Heeft de overheid een afdoende
kontrole op deze
import'
— Heeft de overheid al berekend
welk verlies de Belgische Staat lijdt
door deze invoer '
Immers, tov de lagere
aankoopprijs
van deze geïmporteerde
breigoedartikelen staat dat de Belgische Staat en
dus de belastingbetaler
door deze
invoer volgende verliesfaktoren
moeten dragen
— de geringere
BTW betaald
op
deze goedkoop ingevoerde
artikelen
— het belastingverlies
door onjuiste
aangifte bij invoer en verdeling
— het verlies aan
bedrijfsbelasting
en bijdragen aan RMZ gekoppeld aan
de uitbetaling van werklozensteun
bij
de teloorgang van bedrijven
Sta mij toe, mijnheer de eerste-minister, te stellen dat
— in ons huidig marktsysteem,
de
invoer korrekt moet gebeuren, en dat
op dit gebied een ernstig
onderzoek
zich opdringt
— de bevolking uit de ontwikkelingslanden met veel gebaat is met een grote inlandse textielproduktie als zij hierdoor geen betere sociale situatie verwerft
— zelfs in een betere
konkurrentiepositie onze bedrijven gehandicapt blijven door ons huidig
RMZ-systeem
dat speciaal de bedrijven treft die veel
mensen tewerkstellen
De
Volksunie
staat daarom de fiskalizering van de
RMZ voor
— de steun aan de kleine en middelgrote bedrijven evenredig moet zijn
met deze aan de grote
— de eventuele noodzakelijke
sociale maatregelen te treffen ten bate van
de werklozen, dezelfde moeten zijn
voor mensen uit grote als uit kleine
bedrijven
— het gestelde probleem
bijgevolg
met alleen te maken heeft met streekekonomie, maar ook met buitenlandse
handel, tewerkstelling, financiën en sociale voorzorg
Mijnheer de minister ik vraag niet
alleen maatregelen ten bate van de
Waaslandse textielsektor
Ingrijpende
regeringsinitiatieven
ten bate van een
ganse industrietak
waarin ons volk
zijn werkkracht
kunst- en ondernemingszin sedert eeuwen heeft besteed, zijn nu dringend
noodzakelijk

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - pingpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen • turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen elektr treinen der beste merken - auto? - go-carls - traktoren - poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschonimels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

VUJO-St.-Amandsberg knalt
VUJO-Sint-Amandsberg richt op zaterdag 17 september om 20 u een
«knaldansavond» in
Plaats Zaal «Tijl», Klmkkouterstraat
te Sint-Amandsberg
Muziek Diskobar « Las Vegas »
Inkom 60 fr

Nele uit
Beveren-Waas
wil Rubens zien
Na de vakantiemaanden gaat de
Vlaamse Vrouwenbeweging Nele van
Beveren-Waas opnieuw aan slag
O p woensdagavond 14
september
om 20 uur in de bovenzaal van de
Centrumschool wordt door de heer
De Putter een voordracht met diavoorstelling gehouden over hart- en
vaatziekten en het voorkomen hiervan door aangepaste voeding
De deelname in de kosten bedraagt
voor leden 80 fr , voor met-leden
lOOfr
O p maandag 19 september organizeren wij een uitstap naar Antwerpen
WIJ vertrekken per autobus op de
Markt te Beveren om 9 u 15 en zijn
rond 18 uur terug thuis

-

Onze uitstap blijft dicht bij huis doch
in het kader van het
Rubensjaar
meenden wij er goed aan te doen
onder de bevoegde leiding van een
zeer gekende stadsgids een bezoek
te brengen aan het Rubenshuis, waarna een geleide wandeling door de
stad en bezoek aan de Sint-Jacobskerk
's Middags wordt vrij naar keuze"
gemiddagmaald waarna wij ons per
bus verplaatsen naar het Museum
voor Schone Kunsten voor een bezoek aan de unieke zich met herhalende.
Rubenstentoonstelling
Voor deze uitzonderlijke dagtrip vragen WIJ voor deelname in de kosten
250 fr Niet-leden 280 fr.

Aandacht!
O p dinsdagavond 13 september van
20 u 30 tot 21 u 30 hernemen wij
onze turnlessen Deze hebben plaats
in de turnzaal van de Jongensschool,
Lindelaan te Beveren De deelname in
de kosten voor 10 lessen beloopt
200 fr voor leden en 225 fr voor metleden Een bijdrage van 100 fr voor
de persoonlijke verzekering door
V V N afgesloten geldt voor het ganse jaar

ZOTTEGEM
O p zaterdag 24 september dansfeest
in zaal Posterij met orkest Waltra.
Begin 21 u

Ingenieursbureau

B.T.I.W.Nv

Vriendenkring
« Snel-Pede»
nodigt uit
De vnendenkring « 5nel-Pede » nodigt
uit tot haar kameraden- en familiedag
De dag gaat door op zondag 11 september te Impe Op het programma
11 u zieledienst voor alle overleden
kameraden en familie in de kerk van
Impe Daarna gezamenlijk middagmaal in zaal Edelweis, 100 m van de
kerk Intekenen (220 f r ) bij Bert Van
der Speeten, Duivenkeetstraat 30,
9300 Aalst (053/216225)

JAN DE MOOR^

DENDERWINDEKE

S c h o o l d r e e f 19-21
9219 G E N T B R U G G E - G E N T
tel. ( 0 9 1 ) 30.01.22
terminus tram 2 1 , bushalte
9, 2 0 en 3 2

O p zondag 2 oktober 7 7 richt Volksunie-Denderwindeke
haar
eerste
groot mossel- en pensenfestijn in dat
doorgaat in het parochiaal centrum.
Stationsstraat, Denderwindeke
Er
kan gesmuld worden vanaf 11 u 30
tot 14 u 30 en 's avonds vanaf 17 u
tot 21 u
WIJ rekenen erop dat een groot aantal leden uit het Ninoofse en erbuiten
de benen onder de tafel zullen komen
steken

ultrasonisch reinigen van uw bril
fotokopieservice, haarscherp in 10
sek
pasfoto's van professionele kwaliteit in kleur en zwart-wit

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels
en waskussens - kinderkleding

BUREAU VOOR TOEGEPASTE
INGENIEURSWETENSCHAPPEN
BURGERLIJKE B O U W K U N D E :
BETON- EN METAALKONSTRUKTIES
S T U D I E EN U I T V O E R I N G V A N
INDUSTRIËLE G E B O U W E N
W E G E N - EN R I O L E R I N G S W E R K E N
O N T W I K K E L I N G EN T O E P A S S I N G V A N
DE LEEFMILIEU TECHNIEKEN MET
O.A. V E R W E R K I N G V A N H U I S V U I L EN
INDUSTRIËLE AFVALSTOFFEN

6 Frans Hals vest - MECHELEN

015/20.33.14
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WEST-VLAANDEREN
Erbarmelijke spoorverbindingen
in West-Vlaanderen
In een brief tot de h Chabert, minister
van Verkeerswezen, vestigt het VUkamerlid Emiel Vansteenkiste de aandacht op een oud zeer in West-Vlaanderen, nl de erbarmelijke spoorverbindingen in de kustprovincie
Inleidend verwijst hij naar de motie
van het kollege van burgemeester en
schepenen van Roeselare, waarbij de
heropening van lijn 62 (Brugge-Torhout) werd gevraagd, evenals de heroprichting van groep I Brugge, die
ettelijke jaren geleden zonder enige
ernstige reden werd afgeschaft en
opgeslorpt door de groep Gent Ook
de verbindingen Kortrijk-Brugge, Torhout-Oostende,
Diksmuide-Nieuwpoort, Brugge-Eekio en Kortrijk-Zwevegem vinden geen genade in het
oog van het kamerlid Wanneer men
de vergelijking met Henegouwen
maakt stelt men een flagrante discriminatie vast ten nadele van WestVlaanderen Tijdens de bezuinigingspenode 1955-63 werd de groep Brugge afgeschaft, terwijl Henegouwen
zijn twee groepen (Charleroi en Bergen) behield Een hele reeks spoorverbindingen werd opgedoekt, stations
afgebroken en heel wat haltes zonder
meer uitgeschakeld
Is het rechtvaardig te noemen dat
West-Vlaanderen nog slechts 5 spoorlijnen heeft met 52 treinhaltes tegenover 18 resp 178 voor Henegouwen i
Men kan hier met naar demografische
argumenten gnjpen, want Henegouwen telt nauwelijks 250000 inwoners
meer dan West-Vlaanderen
Ten einde aan deze misselijke achteruitstelling een einde te maken stelt de
h Vansteenkiste de heropening van
verscheidene stopplaatsen voor de
heropening van lijn 62 (Snaaskerke,
Gistel, Eernegem, Ichtegem en Wijnendale) Waarom zou die lijn minder
belangrijk zijn dan de verbinding
Aalst-Burst' Ook voor de lijnen 66
(Kortrijk-Brugge), 74 (DiksmuideNieuwpoort), 58 (Brugge-EekIo) en 83
(Kortrijk-Zwevegem) wordt een lans

gebroken Bovendien zou een snelle
verbinding Oostende-Brugge-Roeselare-Kortrijk een veilig alternatief zijn
voor de overvolle Westvlaamse wegen
In afwachting dat de volgende gemeenten weer bereikbaar per spoor
zouden zijn zou de NMBS verkooppunten kunnen vestigen wat nog altijd
minder zou kosten dan gezamenlijke
personeelsstand van al die kleine
Henegouwse stationnetjes samen
Het gaat om de gemeenten Gistel, Eernegem, Nieuwpoort, Damme (Sijsele),
Staden, Ledegem, Lendelede, Gits,
Zwevegem. Avelgem, Wielsbeke,
Oostrozebeke, Rumbeke en Heule
Het gaat toch met op, dat een Westvlaming een «hele expeditie» moet
ondernemen om aan een internationaal biljet te geraken i
Voor de busdiensten, die van 1 september jl alle bij de NMVB (Nationale
Maatschappij van Buurtspoorwegen)

De kust seint
VEURNE
Voor uw agenda
Gelieve van nu af volgende aktiviteiten te noteren op 14 oktober worden
de afdelingsbestuursverkiezingen ingericht Tijdens dezelfde avond komt
staatssekretaris V'k Anciaux spreken
in « De Beurs» Anderzijds gaat ons
jaarlijks avondfeest door op 12 september en de^e keer in Zoutenaaie
GROOT-OOSTENDE
Kalenderwljzigingen
Het plakkersfeest tamelijk laat doch
beter dan nooit, gaat met in het Vossehol door, wegens verbouwingen, doch
wel in de Drie Sleutels, Jozef H-straat
en dit op 1 oktober aanstaande Ver-

Schot in de rug
Het Westvlaams weekblad Het Wekelijks Nieuws, met een oplage van
om en bij de 40000, is verspreid in het zuiden, midden en vooral het
westen van de provincie In zijn nummer van 26 augustus bracht het
blad een advertentie in het Frans voor het Franstalige ateneum in het in
1962 naar Henegouwen overgehevelde
Komen
Het Franstalig onderwijs in Komen, zowel het officieel als het vrij, geniet
de trieste faam West-Vlaanderen tot in het midden van de provincie af
te schuimen op zoek naar leerlingen Dat lukt de laatste jaren met zo
goed meer als vroeger Maar nu steekt Het Wekelijks Nieuws een
handje toe

L'ATHENEE ROYAL DE COMINES
— Oftre k V03 jeunes la possibrhlé de taire ieurs eludes depu s leufS 2 ans et demi jusqu è 18 ans
ix Trois sections MATERNELLES — rue de Warneion rue de Wervik rue du Progrès
ix Deux section PRIMAIRE — rue de Warneion rue du Progres {1e et 2e année)
"ó- Une section secondaire d ETUDES GENERALES orientations scientifique langues modernes économiques musicales
•ó- Une section secondaire d ETUDES TECHNIQUES orientations mécanique emoloi de bu*"
reeu
•ü Une section d ETUDES PROFESSIONNELLES orientations mécanique bois tiabillement
— Héberge dans son INTERNAT vos gartpons de 6 è 18 ans et veille è une education équilhbrécet
il une alimentation saine
— Organise un service de REPAS de midi d de» pnx tres éludiés et assure Ie TRANSPORT de vos
entants éloignés de I école
— Organise un service de PRET DE LIVRES scolaires gréce au concours de I amicale des Anciens
Elftves
— Vous aide h oricnter vos enfants dans Ieurs études gr4ce au concours du Centre Pshyco-Medico Social
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS tél 056/55 55 08
Sections maternellos et pnmaires Monsieur VR1TH0FF, Directeur 55 rue ce Warneton
Sections secondaires et professionnelles Monsieur VANTHUYNE, Prétél des Eludes
Internat Monsieur DESAILLEUL Administrateur
Inscricllons è partir du 22 aoOt

Comines

de 9 i 12 h el d t 14 è 16 h

'^thUt(^-h

Miu^ "(iC't'}'^

Merkwaardig is dat dit met alleen CVP-gezind is, maar zich in feite ontpopt als CVP-propaganda-orgaan,
vooral via zijn lokale bladzijden Het
blad IS trouwens eigendom van CVP-burgemeester Albert Sansen van
Popennge'
Als schot in de rug van de Vlaamse Beweging kan het niet
duidelijker'
(ev)
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zal men bvb met langer met een treinbiljet de bus kunnen nemen Ook
wordt de afstand met meer in voaelvlucht berekend, doch met inbegnp
van de omwegen, zodat de gebruiker
feitelijk twee keer betaalt Een vb
daarvan is een treinabonnement Kortrijk-Oostende, vroeger 57 km te betalen, sinds 1 september 75 km' Eens
te meer worden de ekonomisch zwakken het zwaarst belast
Tot slot stelt de vragensteller zich af,
waarom de Oostkust een meer bevoorrechte positie inneemt inzake
spoorverbindingen dan de Westkust,
die werkelijk stiefmoederlijk behandeld wordt
We hopen met kamerlid Vansteenkiste dat de minister een grondige en
spoedige studie van het vraagstuk zal
doen, met konkrete voorstellen ten
bate van duizenden werkmensen en
scholieren

der komt senator
Coppieters, met
M Brauns over het Egmontpakt spreken in het Oostendse Koninginnehof
en dit op 7 oktober Voordien evenwel krijgen we het Zeezangfeest in
het Kursaal En dit op 24 september
met als gastspreker Hugo Schiltz
OOSTENDE-VUURTOREN
Herfstvoettochl
Op 25 september gaat de 5e Herfstvoettocht der Noordzee door Start
aan de zaal «Vuurtoren», Thomas
Vanloostraat als volgt de 42 km en
de 30 km van 9 u 30 tot 10 u, de 20
km om 13 u 30 en de 10 km om 14 u
30 Inlichtingen bij Daniel Borgoo, J
Besagestraat 44
GEBOORTEN IN G V D
Op 15 oogst Kenny bij Luc Spnet en
Nicole Laureins (Stene), op 18 oogst
Mark bij Eddy Clarysse en Monique
Landschoot (Westende) en op 23
oogst Claudia bij Ivan Ispkamps en
Rita Declerck (Oostende-Stad) Onze
hartelijkste gelukwensen
Huwelijk
Op 26 oogst trad Jean Delrue m het
huwelijksbootje met Annie Pylyser
van Raversijde aan bruidspaar en
ouders onze beste gelukwensen

EIGENAARS
Wi) vvrensen moderne appartementen te huren of te kopen in Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel 058/
51 1889

VU-Middelkerke op
wandel
Op zondag 2 oktober 1977 om 13 u
30 richt de afdeling Middelkerke in
samenwerking met de afdelingen Leffinge en Westende een wandeltocht
in Deze gaat door in familiale sfeer en
in groepsverband en bedraagt ongeveer 10 km gedeeltelijk door onze polders en onze duinen Inschrijving bedraagt 30 fr per familie in cafe « Oud
Tienen-, Oostendebaan 68 Middelkerke met aankomst aan ons lokaal
« pension Were-Di», de Smet de Nayerlaan 19, Middelkerke
WIJ verwachten een talrijke deelname
van vnenden uit onze grote Volksunie-familie om eens nader kennis te
maken met een gedeelte van het hinterland van onze nieuwe en grote
gemeente en tevens een gelegenheid
om tussen de velden te genieten van
de herfststemming
WULPENOOSTDUINKERKE
Vnjdag 9 sept te 20 u Prijsuitreiking van de Eerste BdK-autorally in
de zaal Gudrun, Dorpsplein 32, Wulpen-Oostduinkerke

Gemeente Middelkerke
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van de
gemeente Middelkerke brengt ter kennis dat volgende
betrekking te begeven is
- Biezondere leermeester lichamelijke opvoeding voor de
gemeentescholen op h a a r grondgebied
Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen in het
Gemeentehuis, Personeelsdienst
.^ „.

Dienstbetoon in
Zuid-Kortrijk
U kunt spreken met Magda Verbeke,
gemeenteraadslid, iedere maandag
vanaf 18 u 30 tot 20 u, en op afspraak Esdoornstraat 6, 8511 KortnjkAalbeke, tel 056/41 4806
Magda Verbeke bouwt haar dienstbetoon uit in samenwerking met haar
echtgenoot Jo Seynhaeve, maatschappelijk werker

LAATZOMER B A L
VU-afdeling Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Kortrijk, Marke, Rollegem
Zaterdag 17 september 1977 Zaal
« Middenstandshuis-, Plaats 6, Bellegem Vlaamse dansmuziek met orkest Aanvang 20 u 30, toegangspnjs
70 fr

Brussel naar Brugge
Op zondag 18 sept as vanaf 10 u zijn bestuursleden van de Volksunie uit de Brusselse afdelingen op bezoek te Brugge Deze delegatie 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
Op uitnodiging van VU-afdeling Assebroek houdt Dr Vic Anciaux,
staatssekretaris voor Nederlandse Kuituur en voor Brusselse sociale
zaken op vnjdag 23 september as te 20 u. een spreekbeurt in de
ontvangstzaal van het Parkhotel, Vrijdagmarkt - 't Zand te Brugge

Zomerhogeschool succes
in Hazebroek
In het lokaal waar men diskussieert
over het onderwijs van de volkstaal
hangen affiches. Op eén daarvan de
foto van een schoolmuur ergens i'n
een Frans-Vlaams dorp met In gekalkte letters de beruchte vermaning
« Defense de parier flamand ». Daaronder hebben de organizatoren geschreven . • Hier begint de vervreemding van ons volk > Op een andere
affiche, een kartoon, met twee mensen op de loopbrug van een boot. De
man die aan boord gaat vertelt - • Ik
ben ambtenaar op Korsika en ik ga
mijn vakantie doorbrengen bij mi)
thuis, in de Westhoek» En de man
die van de boot stapt - • Ik ben ook
ambtenaar en Ik ga ook mijn vakantie doorbrengen thuis, in Korsika»
Het was tipisch voor de ongedwongen sfeer waarin ruim honderd FransVlaamse jongeren vorig weekend van
gedachte wisselden over de toestand
van hun streek hun verkwijnende taal
en kuituur Hier werd met naast de
kwestie getast Zowel het centralisme
als het verfransende onderwijs werden onomwonden aan de kaak gesteld Dat betekent nu ook weer met
dat er een roerende eensgezindheid
was, over de hele lijn Sommigen hebben hardnekkig gediskussieerd over
de vraag of de Frans-Vlamingen
Frans-Vlaams moesten leren, of ABN

Gevraagd te Itterbeek jonge
mannelijke bediende ekon humaniora, legerdienst volbracht
Kontakt via Albrecht De Schryver, Ninoofsesteenweg 515,
1711 Itterbeek
M 90
•* Zoeken passende betrekking
50-jange reiziger, ervanng in textiel
50-jarige boekhouder uit Mechelen
30-jarige boekhouder uit de Antwerpse Kempen
22-jarige gediplomeerde humaniora (Lat/Wisk) in orde met
dienstplicht
Jonge dame A6/A1 handelsregentaat, 22 jaar
25-jarige chauffeur
Man, ^5 jaar Ervaring boekhandel en ekonomaat
Schrijven of telefoneren Senator Wim Jorissen Louisastraat
31, 2800 Mechelen Tel 015/
41 3596
(N94)

Dat het dialekt aldaar verschrompeld
IS tot huiselijk en landelijk gebruik, dat
het onmogelijk is daaruit een spraakleer en algemeen geldende schnjftaal
te puren het kon sommige entoesiaste verdedigers van een op de troon
verheven dialekt met deren De diskussie deed bij wijlen denken aan
dezelfde twistvraag bij ons in de 19de
eeuw, toen de Westvlaamse pnester
Leo de Foere een algemeen Nederlandse spelling afzwoer als het werk
van protestantisme en orangisme
Daartegenover stond het getuigenis
van leraren-Nederlands die het
scherp stelden ofwel leren we een
algemeen aanvaard Nederlands, ofwel zand erover
Ekologen en voorstanders van piratenzenders kwamen ook aan het
woord, naast jonge architekten, urbanisten en histonci De eerste Vlaamse
Zomervolkshogeschool te Hazebroek
vormde een gonzende bijenkorf van
uiteenlopende ideeën, die alle gemeenschappelijk hadden op te wekken tot
een betere bewustwording van onderdrukte minderheid De vnjdagavond
trad het Kliekske op En tijdens dat
optreden ontpopte Walter Luyten
zich zowaar als zangleider en slaagde
er in de Frans-Vlamingen Vlaamse liederen te doen zingen
E Vandewalle

Jongeman, legerdienst vervuld
A3 en BI elektriciteit B2 elektronika Ondervinding
Jongeman, A3 mechanika Ondervinding
personenwagens
zoekt werk in «-onderhoud»
Juffrouw lager middelbaar afdeling handel Kennis steno en daktylo N en F
Jongeman, vrij van legerdienst
A2 technikus mjverheidselektriciteit Viertalig 1 jaar ervaring
Technisch ingenieur in de industriële chemie Legerdienst volbracht
Tandarts gevraagd voor tandartskabinet
Onderwijzeres
Bediende 4-talig Steno en daktylo
Personen die deze werkzoekenden een gepaste job kunnen
aanbieden worden verzocht kontakt op te nemen met volksvertegenwoordiger Paul Peeters,
Mechelseweg 62 te Kapelle-opden-Bos Tel 015/71 1422
N96
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ERASMUSSCHOOL
Handels- en autonjschool Begijnenvest 99 A n t w
Tel 3 3 6 0 5 8 en 4 5 0 5 3 1
Elke maandag om 19 u verkeersreglementen
IQo/o KORTING VOOR VU-LEDEN
AL-AL keukeninrichtingen
Jan Claes
Bondgenotenlaan 163
Leuven Tel 016/234794

IDEL - T e l . 011/53.43.49
Gelegenheidsgrafiek
Huwelijk Geboorte Zelfklevende plakband
en etiketten Houten drukletters Reklamekalenders

KUNSTGtBinEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
Na18u 4254642

lustreiie
mare de vriese
baron ruzettelaan
assebroek-brugge
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4
VERVOER-VERHUIZINCEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
HanevsIdlaan 47
1850 Grimbergen
Tel 02/2681402

DE OUDE KRING
Café vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburq

'KOET5WÉRKEM VAN DER MUNSBRUGGE & ZONEN Pertekte afw/er
king juiste tinten Affligemstraat 18,
1742 TERN AT (St Kat Lombeek)
uanies en neren tn uv^^ belang
wendt U voor uw
SCHILDER BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van t vak
ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
KerkwegS 1760Roosdaal-Stri|tem
Tel 054/33.37 56

• * « «

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33 2000 Antwerpon
031/374572

10 %vr.V.U. leden
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARD
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING

VERMEESCHl

St*«nhouw*rsvest, 52 Antw*rp«n T»l 03 3135.031

wacht niet tot u 60 be.nt
om uw "grote vakantie
voor te bereiden.
Uw «grote vakantie», die u zeker verdient na een mooie
beroepsloopbaan, mag geen tegenvaller worden omdat u
het onontbeerlijke supplement moet missen.
Als u tijdig het nodige doet, kunt u er een héérlijke tijd
van maken.

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

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

U zal verrast opkijken als u verneemt hoe gemakkelijk
het is

bij de NMKN vindt u de mooiste
spaarmogelijkheden, en de'^bankservice"die u verlangt.En altijd
onder Staatswraarborg.

lUtnONALEMiJ.yOOR

KREDIETA^NUVERHEID

verstandig sparen
Waterloolaan 16 -1000 Brussel - 02/5136280

lOQ^KJiS
56 MENSEN ZOEKEN
WERK IN GROOT-GENT
15
10
3
3
3
2
2
P
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

vr en man bedienden
leerkrachten vrij onderw
bouwk tekenaars
handelsvertegenw
laboranten A2
sociologen
grafisch tekenaars
schilders
arbeider
chauffeur
draaier
gehandicapte daktylo
houtbewerker
hostess
kaderlid
kleuterleidster
(N prov A'pen)
magazijnier
meestergast weefkunde
schoonmaakst (met R M Z )
techn mg scheik
techn ing elektronika
techn A2 elektronika
typograaf
warenhuisdetective

Nadere
inlichtingen
worden
graag verstrekt door
Senator Oswald van Ooteghem,
Rode Kruisstraat 7 9219 Gentbrugge, tel 091 / 3 0 72 87
N98
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Na 152 jaar
nog altijd even springlevend!

ANDERLECHT — Op 27 mei van dit voorjaar was het 152
jaar geleden dat Willem, koning van de Nederlanden, aan
de burgemeester van Anderlecht de toelating gaf een veemarkt te organizeren
Er werd bepaald dat de markt zou plaatshebben de dinsdag
na de zondag volgend op 12 september zijnde de feestdag
van de heilige Guido de patroonheilige van Anderlecht
Aldus geschiedde
Anderlecht kreeg zijn jaarlijkse beestenmarkt en slechts
met uitzondering van enkele oorlogsjaren werd zij nauwgezet herhaald
Spijt de slijtende sleur van anderhalve eeuw organizeren,
modes en gewoonten heeft de jaarmarkt zich gehandhaafd
en trekt zij nog steeds honderdduizenden kijklustigen en
feestneuzen
Het heet dat zij de grootste jaarmarkt van de Nederlanden
IS, maar werd vooral door de inbreng van de plaatselijke
Nederlandstalige kultuurraad van verwatering gespaard en
groeide uit tot een manifestatie van Vlaams volksleven in
de Brusselse agglomeratie aan de zoom van het Pajottenland

Bij de gratie Gods
Al de kalligrafische regels van die
tijd eerbiedigend richtte op voor
stel van zijn minister van Binnenlandse Zaken Willem bij de gratie Gods koning der Nederlanden prins van Oranje Nassau
Groothertog
van
Luxemburg
enz enz enz aan mijnheer de
Meyer van Anderlecht een brief
waarin hij toelating gaf een veemarkt te houden
De brief die in Anderlecht met de
grootste zorg bewaard wordt
was in het Nederlands geschreven De kommentaren in de rand
en de verslagen van de latere
jaarmarkten zijn in het Frans of
de verfransing van een op en top
Vlaamse gemeente
Wie in Anderlecht komt — en
hoeveel Vlaamse voetballiefheb
bers en handelaars komen er met
regelmatig"? — zal reeds gemerkt
hebben dat deze Brusselse ge
meente misschien wel de meest
Vlaamse is van alle 19
Het IS dan ook totaal onbegrijpe
lijk dat de officiële verslagen van
de jaarmarkten slechts alleen in
het Frans werden geschreven en
dat de affiche van de jaarmarkt
1968 nog eentalig Frans was
En toch heeft men het met deze
geprogrammeerde
verfransing
niet zo heel ver gebracht Het
moedige werk van een handvol
bewuste flaminganten de trouw
aan hun afkomst van de bewo
ners van sommige buitenwijken
(Neerpede b v ) de werking sinds
1970 van de Nederlandstalige kul
tuurraad hebben ervoor gezorgd
dat Anderlecht een Vlaamse ge
meente gebleven is
Het spreekt vanzelf dat de
persoonlijkheid van Henri
net — tegelijk intellektueel
tweetalig en niet arrogant

sterke
Simovolks
— de

tegenstellingen
tussen
beide
volksgroepen met heeft aangescherpt zoals in andere gemeenten wel gebeurde Wat dan weer
met wil zeggen dat hij Vlaamsge
zind zou zijn Feit is dat Henri
Simonet te veistandig is om zijn
vele kiezers in beide taalgroepen
met voor het hoofd te stoten
Maar keren wij terug naar de jaarmarkt I

Van bedevaart naar
markt
Sinds honderden jaren werd in
Anderlecht dat meer met het
nabijgelegen Pajottenland in kon
takt was dan met het hoofse
Brussel een paardenprocessie
gehouden Van ter plekke kwa
men naar de Sint Guidokerk de
vele paarden aangereden die de
bier en andere wagens trokken
van ver de boeren met hun zware
Brabantse trekpaarden
De Sint Guido (en Sint Pieter)kerk op het Dapperheidsplein is
een voorbeeld van hooggotiek
Ze werd tussen 1350 en 1550 op
de resten van een Romaanse
kerk gebouwd en is een aan
kunstvoorwerpen rijke kerk Z e is
bovendien mooi gelegen en in
haar schaduw staan een begijnhof dat een folkloremuseum her
bergt en het gekende Erasmushuis
Ongetwijfeld ligt de paardenprocessie aan de basis van de veemarkt Een van de voornaamste
bezigheden van de jaarmarkt is
trouwens het keuren kopen en
verkopen van de paarden

400.000 bezoekers
Met z o n jaarmarktdag staat Anderlecht op z n kop
Niemand gaat die dag uit werken

Jaarmarkt van Anderlecht
gaf Vlaams volksleven

FESTV^ANDEafCHT

in Brussel nieuw bloed
WIJ 14
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de scholen sluiten. De tram- en
busmaatschappijen schrappen alle ritten. )n de vele werkhuizen en
bedrijven van Anderlecht werkt
haast niemand. Bij het opmaken
van het vrijedagenlijstje informeren de werkgevers naar de datum van de jaarmarkt. Dat is wel
nodig want in Anderlecht werken
zo'n 40.000 werknemers. (Metaalelektriciteit 9500; MBLE 5 0 0 0 ; .
voeding 2500; vlees, chocolade,
suikergoed 3000; drukkerijsektor
2500; textiel 2000; leder 1000;
scheikunde 1000).
Bij officiële tellingen van de aanwezigen raakte men bij de
400.000.

/

^

Men hoort er alle Vlaamse dialekten, van de 40 marktkramers is er
slechts 1 Waal, 1 Brusselaar, de
rest zijn Vlamingen...
Men is afgeweken van de dinsdag na de zondag volgend op 12
september, ook al leggen oude
Anderlechtenaren zich nog niet
neer bij deze datumwijziging.
Sommige jaren viel de dinsdag in
kwestie te ver in het najaar. Men
koos daarom de tweede dinsdag
van september als blijven jaarmarktdag.
Deze dag nadert snel, dat merk je
als je even binnenloopt bij de
gemeentelijke
verantwoordelijken van de jaarmarkt. Telefoons
rinkelen, foorkramers lopen in en
uit. Een dame komt een nieuw
kraam met gesponnen suiker aanbieden... Heel Anderlecht groeit
naar deze dag. Kinderen dromen
ervan. Cafébazen doen extra bier
in. Nog vlug worden de (metro en
andere) werken rond de Sint-Guidokerk beëindigd want de paarden moeten ruimte hebben om te

8 SEPTEMBER 1977

f~

rennen. En met paarden is het
toch allemaal begonnen...

Kijkdieren...
Met de tijd kreeg de jaarmarkt
een ander gezicht. /
Begonnen als veemarkt, met het
paard als vedette, nam de traktor
de plaats van het lastdier in. Lichtere rijpaarden uit maneges worden nu aan het publiek getoond.
Nog zijn er de schapen, de geiten,
het pluimvee, de koeien, de stieren. Maar niet meer om verkocht
te worden, het zijn nog slechts
kijkdieren. Kramen met huishoudelijke voorwerpen en textiel nemen hun plaatsen in. Maar d e .
groenten door de vele Anderlechtse boerkozen gekweekt zijn
er nog, zij blijven de jaarmarkten
opfleuren met hun tere kleuren.
In het funktionele van de jaarmarkt, het aanbieden door boer
en tuinder van de vruchten van
het voorbije jaar verdwenen, in
plaats daarvan is het vermaak, de
attraktie, gekomen.
En zo werd de jaarmarkt gered I

Goed gemikt
De oprichting van een Nederlandstalige en Franstalige kultuurraad
ligt aan de basis van nieuw leven
voor de Anderlechtse jaarmarkt.
Beide raden planden n.a.v. de
markt
kulturele
manifestaties
voor hun taaigenoten. Beide hadden evenveel kansen, evenveel
mogelijkheden. De Franstaligen
iets meer omdat de gemeentelijke overheid steeds sterk franstalig was.

Programma
Vrijdag 9 september:
grandiose
ontspanningavond
met de Brusselse
topartiest
Toots Thielemans met het
trio Roger
Vanhaverbeke.
Om 20 u 30 in de zaal van
de
Rijksmuziekakademie,
Dapperheidsplein 5. Reservatie: Kulturele Raad, Dorpsstraat 30, tel 522.82.84.
Zondag 11 september: Familiefeest
«in de
bierkeuken«. In de autentieke kermissfeer smullen van gerechten bereid op basis van geuze-Lambic volgens aloude recepten. Muzikale animatie ;
Paul Teuchy vanaf 17 u.

Zij lieten het echter vrij vlug afweten, ook al hadden zij het gemakkelijker.
De Nederlandstaligen organizeerden, bedachten, sloofden zich uit,
hadden verbeelding en trokken
naar alle wijken. Zij lieten Vlaamse volkszangers door de gemeente trekken, huurden filmzalen af
waarin zij het volk deden zingen,
lieten mandenvlechters en klompkappers komen.
En zo bereikten zij wat zij misschien niet eens hadden durven
d r o m e n : ze mikten recht in het
hart van de onvervalste Anderlechtenaar, de Vlaming. Ook al
sprak hij geen A B N en taterde hij
misschien zelfs Frans!

Dinsdag
13
september:
Jaarmarkt, vanaf 12 u.: muzikaal marktpodium;
doorlopende
animatie met:
het
Kliekske, De Snaar, Zweffer,
Walter de Buck, Milkshake
Banana en Retro Jazzband,
afwisselend met visuele attraktles: vuurspuwers, ijzerplooiers, krachtpatsers...
Het
middeleeuwse
wagenspel
«Playerwater»
In het kader
van 100 jaar KVS.
Het Sierkus Radeis: 'n spektakel met
cirkusparodieën,
kermistoestanden
of 'n autentieke kiosk.
De artiestenfoor
en kunst-

De Franstalige kultuurraad wetend van dit fenomeen gaf er definitief de brui van, sloot de boeken
en trok een vies gezicht, probeerde stokken in de wielen te steken,
maar toen was het te laat. Het
Vlaams volksfestival van Anderlecht was geboren!

School voor Mallemunt
Jaar na jaar, nu voor de zevende
maal, brengt de Nederlandstalige
kultuurraad een fijn programma.
Van vrijdag tot dinsdagavond.
Wij hebben het met een klein hart
(onze redaktie was jarenlang op
nauwelijks 300 m van de markt
gevestigd) van nabij gevolgd en

markt: in de
Kapittelstraat
Mandenvlechters,
doedelzakdraaiers,
kaarsendraaiers,
amateurschilders,
juwelenmakers, enz...
Muzikale animatie: Het Ware Genot, 'n groep muzikanten met klassieke muziek op
straat I
Tentoonstelling
«Hedendaagse beeldhouwwerk'
in
de tuin van het Erasmushuis.
Opening op zaterdag 10 september om 17 u, blijft tot 18
september te bezoeken.
En in Trefcentrum.
Kermiskafee: muzikale animatie: het
19de eeuwse
Hooghuysorgel en Paul Teuchy aan het
Hammondorgel.

zien groeien tot wat het vandaag
is.
Een pracht van een trefcentrum
waar heel wat gemeenten in
Vlaanderen een voorbeeld mogen aan nemen...
Het goede voorbeeld van Anderlecht is overgewaaid naar SintAgatha-Berchem, naar NederOverheembeek, naar Sint-Lambrechts-Woluwe, naar Sint-Pieters-Woluwe, naar Jette en naar
het Brusselse Muntplein waar..
Mallemunt geboren werd I Het
volksfestival van Anderlecht is de
school geweest voor het heroplevende Vlaams volksleven in Brussel, waarvan Henri Simonet nochtans verklaarde dat de verfransing er onomkeerbaar is...
Maurits Van Liedekerke

WIJ IS
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HET DOSSIER ABBEVILLE
Toen in 1973 wijlen Max Lamberty in
het tweede deel van het door het
Davidsfonds uitgegeven boek «De
Vlaamse Opstanding » in verband met
de moord op Joris Van Severen te
Abbeville in mei 1940 schreef dat deze
bij een ontvluchtingspoging zou neer
geschoten zijn hebben wij tegen deze
voorstelling in dit weekblad scherp
geprotesteerd Er kwam een polemiek
op gang en het Davidsfonds beloofde
toen de zaak grondig te laten onder
zoeken
Het heeft wel lang geduurd maar
thans IS het «Dossier Abbeville» van
de hand van Dr C H Vlaemynck ver
schenen Het s een omvangrijk boek
geworden van 424 biz waarvan meer
dan de helft evenwel bijlagen zijnde
dokumenten die door de auteur zorg
vuldig en geduldig opgespoord wer
den
h feite slaat het onderzoek met alleen
op het geval Joris van Severen maar
op de tragische lotgevallen van de 78
verdachten die aangehouden in mei
1940 van uit de gevangenis van Brug
ge gedeporteerd e r overgeleverd aan
de Fransen terecht kwamen in de kei
der van de beruchte kiosk te Abbevil
Ie waar 21 van hen op beestachtige
wijze vermoord werden door Franse
soldaten Het is een aangrijpend en tra
gisch verhaal geworden De auteur
heeft zich geen moeite gespaard om
zoveel mogelijk inlichtingen te verzamelen zowel over de gebeurtenissen
zelf als over de betrokken personen
Het staat nu na dit grondig onderzoek
onweerlegbaar vast dat de verdach
ten op enkele uitzonderingen na onschuldigen waren die op een ongeloof
lijk lichtzinnige wijze gearresteerd werden en geen schijn van kans kregen
om zich te verdedigen Zij werden
zelfs met ondervraagd Het nuchter
verhaal hoe sommige «verdachten»
aangehouden werden in de gevange
nis terecht kwamen met al de dramati
sche gevolgen is ontstellend
Aan de oorsprong van deze aanhou
dingen (en van de overige arrestaties
van verdachten over gans het land —
niemand weet precies hoeveel het er
waren) lagen lijsten van verdachten
die op de meest lichtzinnige wijze
opgesteld waren ingevolge instrukties
gegeven door de toenmalige minister
van Justitie Janson bijgestaan door
de auditeur-generaal
Ganshof van

/

Joris Van Severen
der Meersch en de administrateur van
de Staatsveiligheid de Foy Ook na dit
onderzoek blijft de vraag naar de ver
antwoordelijkheden gesteld Het is in
derdaad te simplistisch de minister
van Justitie als de enige verantwoorde
lijke te beschouwem In laatste of
hoogste instantie is hij inderdaad de
man geweest die het beve' gegeven
heeft en om lijsten van verdachten op
te stellen en om tot de aanhoudingen
over te gaan Doch er zijn vanzelf
sprekend veel meer aspekten aan de
schuldvraag
De uitvoering van de beslissing werd
immers toevertrouwd aan andere per
sonen die van hoog tot laag minstens
medeverantwoordelijk zijn Biezonder
belangrnk is in dit verband de vraag
wie het bevel gegeven heeft de ver
dachten over te leveren in handen van
de Fransen Zeer bezwarend is de
omstandigheid dat klaarblijkelijk nage
laten werd er de aandacht van de Fransen op te vestigen dat deze personen
alleen maar «verdachten» waren dat

een van de 21

ZIJ nooit ondervraagd werden laat
staan veroordeeld en dat er praktisch
tegen geen enkele van hen op dat
ogenblik bewijzen voorhanden waren
dat ZIJ zich aan enig misdrijf schuldig
gemaakt hadden
De auteur onderstreept terecht dat in
ieder geval de Belgische Staat verant
woordelijk is met zozeer voor de arrestaties op zichzelf (de Staat had wettelijk het recht om verdachten te arresteren) dan wel voor de gevolgen die
voor de betrokken personen uit hun
arrestatie voortgevloeid zijn de wijze
waarop zij behandeld geweest zijn
hun uitlevering aan de Fransen de
gevolgen hiervan
Reeds tijdens de oorlog onmiddellijk
na de feiten werd een dubbel onderzoek ingesteld Enerzijds door de Duit
se bezettende overheid anderzijds
door het Belgisch gerecht In Frankrijk
hebben de Duitsers het onderzoek
doorgedreven tot en met de veroorde
ling van de Franse officieren door een
Duitse knjgsraad en hun executie In

België werd gans de zaak in de doot
pot gestoken Een belangnjk element
slechts terloops door de auteur ver
meld IS hierbij geweest de persoonlij
ke tussenkomst van de rechterarm
van Himmler Heydnch ten gunste van
de administrateur van de staatsveilig
heid de Foy
Eigenaardig is dat de auteur geen mei
ding maakt van het besluit van de
sekretarissen generaal om de slachtoffers van de deportaties schadevergoe
ding toe te kennen
Ingevolge dit besluit werd een kommissie opgericht voorgezeten door de
raadsheer bij het Hof van Beroep te
Brussel Pieter De Beus Deze kommis
sie heeft de aanvragen onderzocht en
schadevergoedingen toegekend die
door het ministerie van Financies uitbe
taald werden Na de oorlog echter wer
den deze schadevergoedingen terug
gevorderd door de Belgische Staat'
Pieter
De
Beus
vooraanstaand
Vlaams jurist werd zelfs verplicht ontslag te nemen als raadsheer omdat hij
deze kommissie voorgezeten had Dit
is een epiloog van de deportaties van
mei 1940 waarvan de auteur blijkbaar
geen weet heeft Wel vermeldt hij een
arrest van de Raad van State van
1962 waann uiteindelijk — in een individueel geval — de verantwoordelijk
heid van de Belgische Staat erkend
werd
De moord op Joris van Severen te
Abbeville heeft m Vlaanderen een gro
te weerklank gehad zoals de deporta
ties en hun lotgevallen in het algemeen
de openbare opinie toen sterk be
invloed heeft In dit opzicht hadden
deze gebeurtenissen een politieke be
tekenis en weerslag Zij hebben de
bereidheid tot kollaboratie zeker aan
gFwakkerd Deze studie kan aldus
j o k beschouwd worden als een bijdra
ge om de geestesgesteldheid in het
Vlaamse land (en in gans het land) na
de kapitulatie in mei 1940 beter te
leren begrijpen
Alhoewel het onderwerp zelf slechts
een klein onderdeel is van histonsche
gebeurtenissen van 1940 is dit boek
zeer boeiend en leernjk Dr Viae
mynck heeft ons de resultaten medegedeeld van jarenlange opsporingen
en het loont de moeite Graag bevelen
w e dit boek aan bij onze lezers
Dr C H Vlaemynck « Dossier Abbeville » Davidsfonds-Leuven
Prijs
420 fr
FvdE

Akwarellen

Urbanus getrouwd,

van

Ook hij heeft de grote stap gezet
Wat tien jaar geleden voor velen
onherroepelijk het einde van een
loopbaan betekende in het show
wereldje lijkt nu met zo erg meer
Ik hennner me Paul Anka en Char
les Aznavour die zowat in dezelf
de penode met hun respektieve
lijk blondje trouwden en Adamo
in Jemappes Bij de meesten
kwam het tot een rustperiode en
tot een echte come back is het
meestal met meer gekomen Paul
Severs verloor eveneens duide
lijk heel wat vrouwelijke aanhang
sters en ook Joe Harris heeft na
jaren stilzwijgen begrepen dat en
kei vakmanschap het uiteindelijk
haalt Met Will Tura een paar jaar
terug is de grote verandering
gebeurd Met hem is bij ons
zowat een eind gekomen aan de
opgeschroefde afgoderij van zan
gers en sterren door Hollywood
en de Amenkaanse showbizz in
der dertiger jaren in het leven
geroepen en met een laatste
hoogtepunt de Beatle mama half
weg de zestig De fysieke belang
stelling heeft gelukkig plaats ge
maakt voor hetgeen artistiek
wordt gebracht en deze zinvolle
waardenng voor de kunstenaar
in zijn werk kan kunst en kuituur

Paul
Van den Abeele
De gekende persfotograaf Paul
Van den Abeele (De Standaard)
stelt een reeks akwarellen tentoon in galerij Westrand Kamerijklaan te Dilbeek De vooropening heeft plaats morgen vnjdag
om 20 u 30 door Gaston Durnez
De tentoonstelling loopt van 10
tot 25 september
Naast landschappen zijn er ook
enkele geestige werken te zien
waarvan hier het zelfportret van
de fotograaf-schilder bij de fotograaf
De galerij is open zaterdag en
zondag van 10 tot 12 en van 14
tot 21 u dinsdag donderdag en
vrijdag van 18 tot 21 u woens
dag van 14 tot 21 u maandag
gesloten

alleen maar ten goede komen
Zogenaamde cult-figuren zullen
in elke stijl en trend blijven bestaan en nchtinggevend zijn De
mens zoekt toch maar steeds
naar leidende voorbeelden waar
hij zich kan aan optrekken Maar
terug naar onze Urbanus Zijn
uiterlijk en imago hebben ertoe bij
gedragen hem te nemen zoals hij
IS de recht voor de raap grapjas
die zijn publiek weet te boeien
door wat hij vertelt in zijn conferences en met wat hij tussendoor
zingt Het ondertekenen van de
huwelijksdokumenten
en
het
trouwfeest dat tot in de vroege
uurtjes duurde vorige vrijdag zullen aan zijn leven met zo heel veel
wijzigen Wij wensen hem alvast
van harte veel geluk en zonneschijn aan de zijde van zijn Ludwine in het landelijke Tollembeek
Even herinneren aan zijn derde
elpee «Drie Sprookjes»
(Philips
6320 031) waar naast de teksten
van de liedjes eveneens drie zelfgepende werkjes in de hoes zijn
te vinden Voor de toekomst ziet
het er alvast rooskleurig uit met
kleine toernees door Nederland
als de «Gekste Belg ter wereld»
en het werken aan wat naar zijn
zeggen een kinderplaat wordt

V|RU€ TIJD

M A A N D A G . G e l e z e n dat d e N a a m s e v o e t b a l l e r S o u l i e r
g e l u k k i g m o e t g e s t o r v e n zijn o p het veld van eer v a n A n d e r lecht. Z o t t e k e n s •
D I N S D A G : A l s wij J a a k L e c o q g o e d
b e g r i j p e n zou hij s o m m i g e v o e t b a l s t a d i o n s willen e r k e n d
zien als h i s t o r i s c h e
monumenten
W a t een
historie
•
W O E N S D A G . A c h t t i e n B e l g i s c h e k o e r e u r s z o u d e n tijd e n s é é n training 3 0 0 f l e s k e n s bier en a n d e r e v l o e i s t o f f e n
h e b b e n l e e g g e z w a d d e r d Al één r e k o r d dat binnen is
•
D O N D E R D A G : N u l o p e n d e s j o t t e r s van S t a n d a r d met
r e k l a m e van V l a a m s bier o p hun buik. Is dat g e e n V l a a m s
imperialisme, messieurs •
V R I J D A G : Het verbazende
b e r i c h t o p g e v a n g e n dat R o s e - M a r i e A c k e r m a n n — h o o g ste v r o u w o p a a r d e — niet kan s l a p e n in d e trein
•
Z A T E R D A G : F o t o g e z i e n m e t t w a a l f k o e r e u r s rond e e n
tafel, en n e g e n t i e n f l e s s e n wijn en bier o p d e tafel. S c h o l ,
j o e n g e s , e n d o e t uw b e s t •
Z O N D A G : Geruststellend
n i e u w s uit D ü s s e l d o r f : alle d e e l n e m e n d e v r o u w e n w a r e n
v r o u w e n . M a a r h o e z a t het m e t d e j o n g e t j e s ?

JA W A D D E .

STARS ?

De jongens die hier ten onzent beslissen wat goed is voor ons en wat wij
dus «oep den teevee» moeten zien,
hadden natuurlijk uitgemaakt dat onze vorming veel baat zou vinden bij
de reportage van de wereldkampioenschappen velorijden voor profs in
Venezuela En zo hebben wij dan een
godganse mooie zondagavond verpest met naar die rotuitzending te zitten kijken Wat beeldkwaliteit betreft
minder dan niks Informatief van mijn
botten Als sportspektakel van de
ellendigste soort Een kommentaar
van het zevende knoopsgat, maar
daar kon Fred met aan verhelpen,

Vrijdagavond vanuit een luie zetel vanachter een goed glas en doorheen de
walmen van een boerensigaar nog
eens gekeken naar de reportage van
een oude aflevering van «Superstars» Z o oud dat wij er Ivo Van
Damme nog in terugzagen Het is dus
een spel — zeg maar kinderazie —
waarin vetbetaalde sportvedetten tegen elkaar uitkomen in sportdisciplines die met de hunne zijn Coureurs
doen aan gewichtheffen en sjotters
aan zwemmen en zo Het was met
moeilijk te bedenken — maar wij hebben het toch gedaan — dat die helden er zo weinig van terechtbrengen
dat er niks super en niks star aan te
bespeuren i s , laat staan beide samen

want hij zag zelf niks En voor de rest
kwam zijn stem vaak met door Wanneer staat bij de BRT eens een genie
op dat zegt, als het werkelijk te bar
wordt, dat de geachte sportliefhebbers de knoeiboel later eens kunnen
bekijken in uitgesteld relais ' En in de
plaats iets bezienswaardias qeeft

En dat iedere gezonde boerenzoon
met dne weken training, en iedere
turnleraar met een week oefening, en
iedere parakommando zonder training die stars met veel lengten klopt

Weinig voor ons
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die uit IJsland,
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werelds
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België, er niet veel van terecht
titeltje voor Stan Tourne in een weinig zeggende
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teurs
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Wereldkampioen
bij de beroepsrenners
ge dat telt — werd de Italiaan Moser
tiende
De wereldbeker
voor atletiek
werd bij de heren gewonnen
« Europa »

op de weg — ten slotte het eni(zie foto) De eerste Belg
werd

— waaraan geen Belgen deelnamen
door Oost-Duitsland,
bij de dames

Er doen wel Belgen mee aan de wereldkampioenschappen
ook daar worden geen potten
gebroken
De motorcross
der natten, betwist
in Cognac,
gewonnen
door de Belgische
ploeg
En een laatste berichtje
niet meer njden voor
Van alles

ZONDER

ONS

Eerste uitgave in Düsseldorf van een
wereldljeker atletiek, waaraan deelnamen dne Europese landenploegen
twee Amerikaanse, een Afnkaanse
éen Aziatische en een Oceanische
BIJ de heren w e r d een overwinning
verwacht van de Verenigde Staten,
maar het was Oost-Duitsland dat zich
het sterkste toonde Bij de dames verwachtte men Oost-Duitsland, maar de
palm ging naar de « Europese » ploeg
Al met al een ferme brok atletiek
waarbij de Belgen echter met betrokken waren Van deelname door een
nationale Belgische ploeg was al lang
geen sprake meer, en Belgie-Belgique
leverde ook geen enkel lid van de
Europese ploegen Al was er wel een
voorzien geweest Blijkbaar ging het
zonder ons ook

DE F O N S
Met de Europese ploeg moest Fons
Bnjdenbach meedoen in de strijd om
de wereldbeker atletiek Eerst als lid
van de estafetteploeg voor de 4 x
400 meter, nadien zowaar ook individueel op de 400 meter Er is daarover
in de Beize sportpers veel tamtam
gemaakt en men mag bijna zeggen
dat de natie vol spanning naar de
zaterdag toegroeide en naar de grootste overwinning van de Fons in zijn
carrière Maar jawel, wie verleden
zaterdag zelfs met door Daniel Mortier te zien was aan de start van de
400 meter was ons aller Fons Hij had
zich zo heette h e t bezeerd bij de
opwarmingsoefemngen
Dit
weze
Fons een troost hij heeft op een heel
gemakkelijke wijze een geweldige
pers gehad

RAAR
Dat men bij atletiekwedstnjden de
start moet overdoen, dat komt veel

8 SEPTEMBER 1977

Voor Vooral bij de dames naar het
schijnt Maar dat men eerst een wedstnjd laat uitlopen, en de atleten dan
nog eens laat herbeginnen, dat hadden WIJ nog met meegemaakt Nu wel,
want in Düsseldorf is het getieurd
Superkampioen Juantorena beweerde het startschot van de 400 m-wedstnjd met gehoord te hebben, en daardoor in het begin van de koers zoveel
tijd verloren te hebtsen dat hij het met
meer kon goedmaken Hij w e r d trouwens geklopt Welnu, tegen alle verwachtingen in heeft men de wedstnjd
nog eens laten overdoen en die keer
w o n Juantorena wel Naar onze bescheiden mening heeft men een raar
precedent geschapen, waar men nog
weleens spijt zou kunnen van knjgen

wat dus, maar

van het autofront
Ferran.
weinig

voor

G O E D TOT DUSVER
W I J zouden het spijtig vinden als onze
troetelkinderen, de nationale sjotters,
volgend jaar hun sortieken naar Argentinië zouden missen en de daaraan verbonden
honderdduizenden
franken Wij zijn dus zo blij als een
vogelken dat ze in de voorronde van
de wereldbeker IJsland hebben ingemaakt met 4 — 0, hoewel de vier doelpunten eigenlijk alle vier «floddergoals» waren, en ondanks het feit dat
IJsland al een flink uit de kluiten
gewassen tsevordenngsploeg op het
veld kan brengen Die alleen nog
maar in verdediging reusachbg blund e r t vermits de bal nooit vooraan

werd

Niki Lauda

—
door

kajak,

maar

daarentegen

wél

zal volgend

jaar

Belgenland

k o m t Tenzij eens bij vergissing W a t
er ook van zij, tegen dat wij naar Holland moeten, zullen onze mannen wat
steviger op hun sjiek moeten bijten

BAVI O U T
Een gerucht dat al een tijdje de ronde
deed schijnt nu bevestigd De basketbalklub uit Vilvoorde — volgens de
oude boeken en de volksmond «den
Bavi» — komt volgend seizoen met
meer uit in kompetitie Tenminste met
met een eerste ploeg, want de jeugdploegen blijven gelukkig aktief Het
verwondert ons met Het verwondert
ons eerder dat er met méér klubs zijn
die ermee stoppen De onkosten moeten enorm zijn Zaal verplaatsingen,
trainer, spelers en de noodzakelijke
vreemde vedetten En het aantal toeschouwers loopt nu ook met bepaald
in de tienduizenden, zoals bij sommige
voetbalklubs Wij vrezen dat het Vilvoordse voortjeeld navolging zal knjgen
T O C H BLOTE MIZERIE
Verleden week schreven wij dat de
wereldkampioenschappen velorijden
in Venezuela voor ons Belgen tot op
dat ogenblik een grote blote mizene

D e Vereniging voor Sterrenkunde p u b l i c e e r d e z o p a s als extran u m m e r van haar
maandblad
Heelal:
de
«Hemelkalender
1 9 7 8 » . D i t is een j a a r b o e k waarin m e n de v o o r n a a m s t e h e m e l v e r s c h i j n s e l e n die zich in 1978
zullen v o o r d o e n kan v i n d e n , met
v e r m e l d i n g van d a g en uur. V o o r beeld . 16 s e p t e m b e r van 17 u.
2 0 tot 2 0 u. 4 8 ( w e r e l d t i j d ) m a a n s v e r d u i s t e r i n g , z i c h t b a a r in België.
D e k a l e n d e r w e r d , z o a l s ieder
jaar, s a m e n g e s t e l d d o o r d e h. J .
M e e u s , o n d e r v o o r z i t t e r van d e
vereniging.
In het luttele lidgeld van 2 0 0 fr.
die de W S - l e d e n jaarlijks b e talen is — o n g e l o o f l i j k m a a r
w a a r — de prijs van de fiemelkalender i n b e g r e p e n . W i e h e m verkrijgen wil, w e e t d u s w a t hij (of
zij) m o e t d o e n .

op tafel waren En ons schnjvelanjtje
was nog met gedrukt of Stan Tourne
won zowaar een titel Zij het dan in
een vergezochte specialiteit waarvan
men de spelregels eerst nog aan een
kleine negentig procent van de deelnemers moest voortekenen Maar daarmee was het vat ook af Voor de rest
wonnen de liefhebkjers mets De dames evenmin, want in een zeldzame
vlaag van spaarzaamheid hadden de
cracks van de t>ond beslist de vrouwen thuis te laten En onze profs het>ben wel fel gediskussieerd naar het
schijnt maar op de velo brachten zij
er mets van terecht Alles samen dus
toch blote mizerie
VENEZUELA
Iedereen vraagt zich natuurlijk af
waarom men met de wereldkampioenschappen naar een land als Venezuela t r e k t Er worden de zotste antwoorden gegeven, die misschien allemaal
tóch gedeeltelijk juist zijn, en vanzelfsprekend overwegend vals Wij zijn
maar zo vnj geweest voor onszelf
een antwoord te formuleren, dat wellicht ook half juist en half vals is, maar
het voordeel heeft simpel en verstaan
te zijn W I J denken dat men naar Venezuela trok omdat men daar gek genoeg was in ruil daarvoor de hoogste
som af te dokken aan de wielertxjnzen, en omdat die laatsten het wel
leuk vonden met hun vnenden en
vriendinnen, kennissen en andere
rechthebbenden eens naar dat verre
land te trekken
BETERE F O R M U L E
Fred Debruyne vertelde zeker mets
nieuws toen hij zei dat het hoog tijd
wordt dat men gaat uitzien naar een
nieuwe formule voor de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg
Het is inderdaad nogal gek dat men
een heel jaar rijdt in merkenploegen
en het kampioenschap in nationale
ploegen Dat betekent namelijk dat
een renner voor een dag zou moeten
njden tegen iemand die hij voor de
rest van het jaar moet helpen, en
tegen de belangen van de man wiens
brood hij eet, en anderzijds voor een
kopman die voor de rest zijn gezworen vijand IS

TRIPTIP
Wie in Lommel de -Sahara',
waarover vorige week iets werd gezegd, eens
gaat tyekijken, kan daar vlakbij nog een andere merkwaardigheid
vinden Men
daalt de zandmuur af aan de oostelijke rand van de zandvlakte, en trekt het
strookje bos door Links t)emerkt men onder water gelopen zandgroeven, en
daarin twee kleine eilandjes Dit zijn de zg Hots sacres Wie goed kijkt ziet net
boven de waterspiegel een donkere grondlaag Welnu, die grondlaag bevat een
schat aan overblijfselen van de mensen die hier in de voorhistone, dus tienduizenden jaren geleden, woonden Trouwens wanneer men uit het genoemde t)OSje komt staat men dadelijk voor een klein heuveltje, waann men ook dergelijke
donkere laag ziet Ook die tievat nog voorwerpen uit de prehistone Men kan er
dus archeologische opgravingen doen met de blote handen, en als men héél
veel geluk heeft kan men misschien een voorhistonsch pijlpunt of iets dergelijks
bovengraaien Als men het herkent
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8 SEPTEMBER
BRT 1
1700 Schooltelevisie
1855 De avonturen van de muis
op Mars (f)
1900 Lachertjes (f)
19 05 Israelitisch-godsdienstige i
uitzending
1935 Kijk uit
1945 Nieuws
2015 De Muppet-show
2040 Panorama
21 10 Premiere
21 50 Standpunten
2210 Nieuws

1945 I'll see you in my dreams
VS-muzikale
speelfilm
CI 951)
21 35 Nieuws
21 50 Als de wind in zee is
Dokumentaire over strandjutters
22 25 Willem Ruis op bezoek bij
de Zonnebloem
22 30 Nieuws

1905 Meer dan levensgroot Dokumentaire
1955 De dag breekt aan Franse
zedenstudie
21 30 Wonen in de Westhof
2215 Simon Carmiggelt
2225 Humanistisch Verbond
2245 Nieuws

NED. 2

NED. 2
1845
1855
1904
2000
2025
21 15
22 00
2250

De Fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
Hunters goud Cf)
Nieuws
Charlies Angels Cf)
AktuaTV
Taptoe Edinburgh
Nieuws

1855 Floris Cf)
1925 Studio Sport
2040 Hoe Yoekong de bergen
verzette Dokumentaire
21 40 Nieuws
2145 Hoe Yoekong de bergen
verzette

22 30 Nieuws

BRT 2
1700 Schooltelevisie
1855 De avonturen van de muis
op Mars Cf)
1900 Lachertjes Cf)
19 05 Israelitisch-godsdienstige
uitzending
1935 Kijk uit
1945 Nieuws
2015 De wereld in oorlog
21 05 Latijns-Amenkaanse
dansen
2220 Zomeraganda

NED. 1
11 00
1430
1500
1845
1855
1905
19 20
1945

21 35
21 50
2215
2245

Schooltelevisie
Schooltelevisie
De Waltons Cf)
Fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
Rubovia
Voor de kinderen
All in the family Cf)
Het China van Mao van
1893 tot 1976
Dokumentaire
Nieuws
Flavius Josephus en de Dode Zee-rollen
Jeremy
Dokumentaire
Nieuws

NED. 2
1845 Toenstische tips
1855 Nieuws
1905 Cijfers en letters
Spelprogramma
1925 De wondere wereld onder
water
Onderwaterfilm
2000 Nieuws
2025 De terugkeer van de Wrekers Cf)
21 15 All you need
Dokumentaire
2205 Brandpunt
2245 Levensloop
Gesprek met een dokter
2310 Den Haag vandaag
2325 Nieuws
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NEP. 1
1530
1532
1545
1710
1815
18 45
1855
19 05
1930
21 35
21 50
22 30
23 20

Nieuws
Kijkdoos
Tony de fantast Politiefilm
De reizen van Kim
Teleac
De Fabeltjeskrant
Nieuws
Happy Days Cf)
De Vikingschepen Avonturenfilm Cl 964)
Nieuws
A v r o s sportpanorama
The blue knight Cf)
Nieuws

NED. 2
18 45
1855
1904
1930
2000
2025
21 15
22 05
2245
2310
2320

De Fabeltjeskrant
Nieuws
Black Beauty Cf)
Z o vader zo zoon
Nieuws
Sil de strandjutter
TVreeks
De familie Bellamy Cf)
Hier en nu - aktualiteiten
Hier en nu - Studio Sport
Omdat het om mensen
gaat
Nieuw

BRT
1700
1800
1815
1855

1925
1945
2015

2045

2240

Schooltelevisie
Beertje Colargol Cf)
Open school
Ierse beelden
Dokumentaire over visserij
in Ierland
Zomeragenda
Nieuws
Allemaal beestjes
Het njk van de «Aquarianen»
De schoft
Franse komische gangsterfilm van Claude Lelouch
f1970)
Nieuws

11 30
1830
1845
1855
1905
1920

Schooltelevisie
Teleac
Fabeltjeskrant
Nieuws
Tom & Jerry Cf)
De stuntelaars van Chicago

1845
1855
2025
21 15
22 05
2250
2305

Fabeltjeskrant
Nieuws
Gemmi M a n Cf)
Roots - W I J zwarten Cf)
Televizier magazine
Den Haag vandaag
Nieuws

1400 Schooltelevisie
1800 De avonturen van de muis
op Mars Cf)
1805 Klem klem kleutertje
1820 Circus Rondau
1845 Open school
1915 Sporttribune
1945 Nieuws
2015 Rad der fortuin
21 00 Grote lui kleine lieden Cf)
21 50 Inspraak 77 Het lege lijf
redden
2240 Nieuws

NEP. 1
1000
1845
1855
1905
1930
1955
2025
21 35
2150
2240
2244

Schooltelevisie
Fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
Happy Days Cf)
Holmes en Yoyo Cf)
Rallycross 77
Mireille Mathieu-show
Nieuws
The blue knight Cf)
Symbiose
Nieuws

NEP. 2
1845
1855
1904
19 30
2000
20 25
2055
21 45
22 10
2245
22 55

Fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
Addams family Cf)
Dat ik dit nog mag meemaken V a r a s seniorenshow
Nieuws
Nederlands elftal
Klaverweide Cf)
Jack Parnell en de Big
Band
Achter het nieuws
Socutera
Nieuws

9 30 Open school
vanuit
1000 Eucharistieviering
Koksijde
1230 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden
1300 Open school
1330 Fiets-totaal
1745 Sportuitslagen
1805 Tenuto
1855 De avonturen van de muis
op Mars Cf)
1900 Vnjetijdstema s
1945 Nieuws
2000 Sportweekend I
2030 Mijn geweten en ik
21 45 Geweven pracht de wandtapijten van P P Rubens
22 30 Nieuws

11 00
1600
1602
1627
1655
17 00
1815
1855
19 00

i a SEPTEMBER

Eucharistieviering
Nieuws
Ti-ta-tovenaar
Autorennen
Voetbal en toto-uitslagen
Vesper
Teleac
De Fabeltjeskrant
Nieuws

1400 Schooltelevisie
1800 De avonturen van de muis
op Mars Cf)
1805 Laurel en Hardy Cf)
1825 Rooien en blauwen
1830 Open school
Veilig kan ook
19 00 Muzieksien
1945 Nieuws
2015 8 1 5 Bots
2050 Verover de aarde
Het zonnevlekkenmystene
21 40 Diep in het dal
Korte opera van Kurt Weill
2215 Nieuws

14 SEPTEMBER

NEP. 1
1000
15 30
1550
1610
1815
1845
1855
1904
1950
2000

Schooltelevisie
Voor de jeugd
Toppop extra
Katy Cf)
Teleac
Fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
Van gewest tot gewest
Politieke partijen
Scenes uit een huwelijk
Z w e e d s tv-feuilleton
Beerhoven - cyclus II
Nieuws
Den Haag vandaag
Panoramiek
In de startblokken
Studio sport
Nieuws

NEP. 2

BRT
1630 Tip-top
1815 De avonturen van de muis
op Mars Cf)
1820 Een druppel in de oceaan
Australische avonturenfilm
1850 Space 1999 Cf)

1855
19 04
1929
2000
2025
2030

Nieuws
Heeft de regen een vader '
Kenmerk
Nieuws
Socutera
Barabbas
Bijbelse film Cl 962)
2240 Nieuws

TY-SELERTIE
D O N D E R D A G 8 SEPTEMBER
15 u — F 2 — Jody erf het herte)ong CVS A 1946)
Psychologische schets van Clarence
Brown Met Gregory Peck Jane
W y m a n en Claude Jarman Jr
20 u 10 - RTB - Serafino CIt 1969)
Zedenkomedie van Pietro Germi
Met Adriano Celentano Ottavia Piccolo Saro Urzi
L'Ibis Rouge (Fr
20 u 30 - F 3
1975)
Satirische komedie van Jean-Pierre
M o c k y Met Michel Simon Michel
Serrault
20 u 32 — F 2 — De vrienden laten
groeten CFr-lt 1970)
Gangster- en avonturenfilm van Terence Young Met Charles Bronson
Liv Ullmann James Mason Jill Ireland Michael Constantin

risch drama door Laurence Olivier
Met L Olivier
23 u. 35 D 1 — Die Atlantikschwimmer (D 1975)
Nieuwe in Belgie onuitgebrachte film
van Herbert Achternbusch Met H
Achternbusch Heinz, Braun Marghareta von Trotta
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
20 u 15 — RTB — The man who
shoot Liberty Valance (VSA 1962)
Western over een mannelijke vnendschap en de vestiging van orde en
recht m Texas Van John Ford Met
James Stewart en John Wayne
Z O N D A G 11 SEPTEMBER
14 u 30 — RTB — King Salomon's
mines (Eng 1937)
Avonturendrama van Robert Stevenson en Geoffrey Barkas Met Anna
Lee, CedriG Hardwicke Arthur Sinclair

VRIJDAG 9 SEPTEMBER

20 u 15 - BRT - Le voyou CFr-lt
1970)
Prettige gangsterfilm over een kidnapping Dynamische film van Claude Lelouch Met Sacha Distel J L
Tnntignant Christine Lelouch
21 u 50 - RTB 1 - Angela (VI-Nl
1972)
Romantisch drama dat de onverdraagzaamheid en de puriteinse levenshouding aanklaagt Van Nicolai
Van der Heyden Met Barbre Seagull Ralph Meeker W a r d de Ravet
22 u 52 1953)

F2

- Henry V (Eng

20 u 30 — F 1 — Pas si méchant que
?a (Zw.-lt 1975)
Psychologisch drama van Claude Goretta, eenvoudig maar knap Met Mariene Jobert, Gerard Lepardieu, Dominique Labouner
RTB — La honte de la familie (Fr.
1969)
Zedenkomedie van Richard Balducci
met Michel Galabru en Rosy Varte
F 3 — Brief aan drie vrouwen (VSA
1948)
Komedie van Joseph Mankiewicz
Met Kirk Douglas en Linda Darnell
en Ann Sothern
D I N S D A G 13 SEPTEMBER
21 u. 50 - BRT - II Padre di Famigha (It 1967)
Half humoristische, half realistische
zedenkomedie van Nanny Loy Met
Ugo Tognazzi
19 u 50 - N 1 — What ever happened to aunt Alice (VSA 1969)
In Belgie onuitgebrachte thnller van
L H Katzin met Geraldme Page en
Robert Fuller

BRT 2
1400 Schooltelevisie
1800 De avonturen van de muis
op Mars Cf)
1805 Laurel en Hardy Cf)
1825 Rooien en blauwen
18 30 Open school
1900 Muzieksien
1945 Nieuws
20 15 Hongaars drieluik
dokumentaire
21 05 Volwassenengenot
Frans-Italiaanse film C1967)

1945 Nieuws
2015 Rhoda Cf)
2040 Een kamer in de stad
TV-spel
21 55 De vijfde windstreek
Witold Gombrowicz Cl 9041969) Dokumentaire
2245 Nieuws

2050
21 35
21 50
2205
22 35
22 50
2335

BRT

BRT 1

BRT

NEP. 1
NED. 1

NEP. 2

20 u. 20 — RTB 2 — De zaak Thomas
Crown (VSA 1968).
Uitstekende politiefilm van Norman
Jewison Met Faye Dunaway en Steve McQueen

11 SEPTEMBER
9 SEPTEMBER

Schooltelevisie
Teleac
De fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
K R O s wereldcircus
Vijf erfenissen voor een weduwe
VS-thriller
2135 Nieuws
2150 Naïeve schilders m bijbelse
verhalen
2240 Nieuws
1000
1815
1845
1855
1905
1950

12 SEPTEMBER

BRT
1745 Open school
1845 De avonturen van de muis
op Mars Cf)
1850 Disneyland Cf)
1945 Nieuws
2015 Wies Andersen show
21 15 Terloops
22 00 Bert d Angelo Cf)
2250 Nieuws

NEP. 1

F 3 — Notre Dame de Pans (Fr
1956)
Drama van Jean Delannoy met Anthony Quinn

W O E N S D A G 14 SEPTEMBER
F 3 — The hero of the war (VSA
1964)
Verfilming van Shakespeare

histo-

Historisch drama van Franklin Schaffner Met Charlton Heston

VOORSTUDIE... WAAROM?... HOE?...
Dank zij onze voorstudie, is 't mogelijk
MEER te bekomen voor MINDER geld.
Rekening houden met persoonlijke desiderata, professionele of familiale omstandigheden om voordeliger financiering en of belegging te bekomen, technische en fiskale problemen op te lossen!
Zo komt het dat vele zelfbouwers, architekten, promotoren, grote en kleine
bouwbedrijven g r a a g beroep doen op
onze tekenaars, rekenaars, ingenieurs,
fiskale en financiële deskundigen.
Voor onze klanten die met ons bouwen,
blijft deze studie geheel kosteloos.

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

Indien U wil bouwen, dan vindt U bij ons BOUW-,
VILLA- en BOSGRONDEN, in 't hartje van de Kempen, vlakbi] Antwerpen, in 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.'
WIJ VERKOPEN NIET AAN SPEKULANTEN.
Zulke kans laat je niet voorbijgaan!
Vraag onmiddellijk een afspraak want, GOEDE en
VOORDELIGE GRONDEN worden ZELDZAAM.
Wij bouwen op uw of onze grond.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN
600 ARBEIDERS

1001 MOGELIJKHEDEN

ONZE INFORMATIECENTRA :
2000
1000
3600
9000
3000
2700

ANTWERPEN, Meir 18
BRUSSEL, Kolonienstraat 50
GENK, Winterslagstraat22
GENT, Onderbergen 43
LEUVEN, Brusselsestraat 33
SINT-NIKLAAS,Zamanstraat54

Tel.:(031) 31 78.20
Tel.: (02) 21943.22
Tel (011)35.4442
Tel.. (091) 2519 23
Tel. (016)23 37.35
Tel. (031) 76 73.27

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.

IMKRVil€W

Guido Van Causbroeck
N I E U W E N R O D E . — In het noorden van Vlaams-Brabant,
gekneld tussen de weg van M e i s e naar Kapelle-op-den-Bos en
het zeekanaal van Brussel ligt het N i e u w e n r o o d s e gehucht Den
Donkeren Ham. Het is een oord dat ons onwillekeurig aan Streuvels Waterhoekdoet
denken. M i r a vinden wij er echter niet... wel
M a g d a en Guido van C a u s b r o e c k . Guido en M a g d a wonen
samen met hun hond en hun poezen op een eenzaam hoevetje.
Hun woning is niet kitscherig gerestaureerd. W i j voelen ons tientallen jaren terug in de tijd. Het hele interieur ruikt naar het verleden met inbegrip van de pint bier die voor ons staat... « een bier
waar Brabant trots op is ». Alleen de borrelnootjes vormen een
anakronisme...

«De luchten in Vlaanderen
zijn enig van kleur...»
Guido IS kunstenaar En alhoewel nauwelijks 26 heeft hij — zij het dan voorlopig regionaal — reeds een grote
vermaardheid verworven
Dit IS niet zo verwonderlijk als men
weet dat hij, buiten zijn ontegensprekelijke natuurlijke aanleg en zijn liefde
voor het vak over een zeer degelijke
technische bagage beschikt Hij volqde dagschool aan het Sint-Lukasinstituut te Brussel de Koninklijke Akademie te Antwerpen en het Nationaal
Hoger Instituut van de Scheldestad,
de zogenaamde universiteit voor de
kunstenaars
Omdat hij van mening is dat tekenen
aan de basis ligt van goed schilder- en
ander plastisch werk en ook omdat hij
ervan overtuigd is dat een kunstenaar
technisch niet veelzijdig genoeg kan
zijn ging Guido van Causbroeck zich
s avonds en zelfs in de vakantie verder bekwamen in allerlei grafische
technieken onder meer aan het St -Michielskollege te Brasschaat en aan het

Frans Masereelrijkscentrum te Kasterlee Prachtige linos en litos waren hiervan het resultaat
Ook de keramiek liet hij met onberoerd In het dnedimensionele word ik
gedwongen
meer te letten op het
strukturele zegt hij
Guido vindt dat hij nooit genoeg kent
Wanneer men hem vraagt waarom hij
onder andere Noorwegen Gnekenland en Tsjechoslovakije heeft bezocht antwoordt hij dat in die landen
het kleurenspektrum en de lichtbreking anders is Als leek denk je dan
het zal wel zo wezen
Zijn schilderijen brachten hem reeds
enkele met onbelangrijke onderscheidingen op W I J denken onder meer
aan de Prijs van de stad Mechelen en
aan d e Eerste Prijs van de Vereniging
van Staatsnvierloodsen te Antwerpen
met het schilderij
Jachthaven-Palinghuis (zie foto 1)
Nochtans — hoewel zijn schilderijen

meer dan degelijk zijn — worden wij
persoonlijk vooral bekoord door zijn
iitos Het IS met om een woordspeling
te gebruiken dat wij ze steengoed vinden Zijn Moestuin bijvoorbeeld is subliem (zie foto 2)
Van Causbroeck haalt zijn inspiratie
uit heel gewone dingen zijn omgeving de natuur en zijn liefde voor zijn
vaartland
HIJ onderstreept dat als volgt
«De luchten in Vlaanderen
biezonder
in Brabant, zijn enig van kleur i»
En, terwijl hij door het venster kijkt
mompelt hij, meer tot zichzelf dan tot
ons « Op dat bos daar raak ik de eerste jaren nog niet uitgekeken »
Dergelijke uitspraken typeren hem volkomen
HIJ houdt met van coca-cola-kunst of
modezucht hu is met milieubewust
omdat het tegenwoordig zo hoort
maar wel omdat hij volkomen milieubewust leeft
Guido komt aanvankelijk een tikkeltie

ouderwets over Na een tijdje besef je
dan dat hij qua progressief denken
een voorsprong van jaren heeft
Zijn mimiek verraadt een bestendig
spotten — of IS het medelijden"? —
met de mens die verzuipt in de draai
kolk van het hedendaagse jachtige
levenspatroon Guido is een toeschouwer die van aan de kant, de gebeurtenissen schuddebollend gadeslaat Zijn
werken zijn te sereen om hem een
expressionist te noemen
In zijn karakter is trouwens geen vleugje agressiviteit waar te nemen Alhoewel WIJ ervan overtuigd zijn dat Guido
geen etiket dat eindigt op « ist» op
hem geplakt wil zien zouden vvij hem
toch willen rangschikken bij de animisten kunstenaars die de werkelijkheid
in zich opnemen ze interpreteren en
ze sterk bezield herscheppen echter
zonder het stoere en het krachtige dat
de expressionisten kenmerkt
Mocht Guido Van Causbroeck met
doorbreken dan kan dat onzes inziens
slechts aan een oorzaak te wijten zijn
gebrek aan commerciële feeling Guido IS beslist met de gladde jongen die
de juiste man of de juiste kringen
opzoekt om in de spotlights geplaatst
te worden
Daarom zijn wij verheugd dat wij u in
deze rubriek deze mens van bij ons
vluchtig hebben kunnen voorstellen
Mocht u ons ooit komen bezoeken op
het Barrikadenplein dan kan u meteen
enkele lito's van Van Causbroeck
bewonderen Wil u beter kennis maken met zijn werk dan kan dat in Galenj Mercator, Desguinlei 100 te Antwerpen
Guido Van Causbroeck stelt er tentoon van 15 september tot 29 september
Gust Geens

MENSEN VAN BIJ ONS

WIJ t o

8 SEPTEMBER 1977

