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Egmontpakt: 

tweede 
ronde 
Ook deze week stond het Egmontpakt weer voor
aan in de binnenlandse aktualiteit. Gisteren is het 
komitee ad hoc voor het eerst bijeengekomen. En 
de dag voordien werd op een perskonferentie het 
anti-Egmontkomitee van een aantal strijd- en kul-
tuurverenigingen boven de doopvont gehouden. 

De 22 leden van het komitee ad hoc staan voor een 
kiese opdracht. De algemene tekst van het Egmont
pakt, zoals hij in mei werd uitgewerkt en die zich 
vaak beperkt tot het stellen van algemene begin
selen, moet thans uitgewerkt worden tot heldere 
formules. Het zal daarbij niet aan knelpunten ontbre
ken : de organizatie en de gevolgen van het inschrij-
vingsrecht, de gesplitste lijsten bij de verkiezingen 
in de randgemeenten, de splitsing van de inrichting 
der Brusselse ziekenhuizen, enz. Niemand zal een 
aantal zwakheden in de tekst en de behoefte tot 
een reeks verduidelijkingen ontkennen. In mei is 
men er niet toe gekomen, de staatshervorming tot 
de allerlaatste details op papier te zetten omdat 
men vooral oog had voor de noodzaak om vaak vol
ledig tegenstrijdige beginselen te verzoenen en 
omdat de vrees en het wantrouwen, die de jongste 
jaren gegroeid waren, hun sporen nalieten. De 
blauwdruk is toen toch klaargekomen; de opzet 
van het gebouw kan nu beginnen. 

De knelpunten en de betwistingen mogen de grote 
lijn van het Egmontpakt niet doen vergeten. Het 
gaat hier om een allesomvattende hervorming in 
federalistische zin. De politieke macht, de bevoegd
heden en de geldmiddelen in de staat worden op 
een ingrijpende manier herverkaveld. Het eindpunt 
van deze hervorming is een dergelijke ruime autono
mie op de beslissende terreinen, dat het begrip 
Vlaamse staat vorm en inhoud krijgt. Het zal er op 
aankomen om, tijdens de lange en ingewikkelde pro
cedures die eigen zijn aan de demokratie ook en 
vooral in België, dit eindpunt nooit uit het oog te ver
liezen. 

Een bijkomende handikap voor de onderhande
laars is, dat zij vandaag schijnbaar — en misschien 
ook wel in werkelijkheid — over minder armslag 
beschikken dan in mei. Er zijn tegen het Egmont
pakt een aantal niet te onderschatten krachten in 
het geweer gekomen. Hun gemeenschappelijke 
noemer is de begeerte om het Egmontpakt te zien 
mislukken; voor de rest vormen zijn — gewild of 
ongewild — een zonderling en zeer tegennatuurlijk 
bondgenootschap. 

Er zijn vooreerst de openlijke en heimelijke belgicis-
ten, die terug de hoop koesteren dat het Belgisch 
unitarisme na de eventuele mislukking van het 
Egmontpakt kan gehandhaafd blijven. Hun invloed 
strekt zich uit tot de allerhoogste kringen in de rege
ring zelf. Zij dromen van het hervatten der oude 
regeringsformules en van een hervorming, die pre
cies voldoende ballast uitwerpt in de richting van 
drie gewesten om de essentie van de unitaire Belgi
sche gtaat te kunnen behouden. 

Er is daarnaast het verzet van een aantal Vlaamse 
strijd- en kultuurverenigingen. We twijfelen niet aan 
de goede trouw van een aantal onder hen en we 
hebben begrip voor hun argwaan, die stoelt op de 
vele slechte ervaringen uit het verleden Wanneer 
zij het opnemen tegen een aantal deelaspekten van 
het Egmontpakt, kunnen we daar inkomen. We 
betreuren echter dat zij geen oog blijken te hebben 
voor de grote lijn van de staatshervorming Zijzelf 
zeggen het risico te aanvaarden dat zij zich vergis
sen. ZIJ onderschatten echter schromelijk de fatale 
gevolgen van een volgehouden en eventueel met 
sukses bekroonde vergissing. 

In ieder geval zouden hun goede trouw en hun eerlij
ke bedoelingen nog duidelijker gebleken zijn, indien 
zij met scheep waren gegaan met een aantal zeer 
duistere en onbetrouwbare figuren en indien zij zou
den ophouden, argumenten te herhalen, die reeds 
afdoend werden weerlegd en ontzenuwd. (tvo) 
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KONSUMENTENMACHT 

Ik wil even kort een verhaal opdissen 
dat zowat alle WIJ-lezers kan interes
seren. En dit naar aanleiding van een 
artikel in De Standaard, vorige week. 
Onder de hoofding, « Pas op voor stu-
denten-leurders» werd gewag ge
maakt van bedenkelijke, laakbare, en 
zelfs ongehoorde verkoopspraktijken 
die sommige uitgeverijen. — van mo-
debladen, maar ook van andere publi-
katies — toepassen. Veelal wordt 
met korrespondentie of met een man-
netje-aan-de-deurbel een abonne
ment of liefst nog een lidmaatschap 
van een klub of uitgeverij aangebo
den. De verbruikersverenigingen heb
ben tegen deze (jraktijken reeds dik
wijls geprotesteerd en ervoor gewaar
schuwd. Jammer is dat nog steeds 
een massa mensen zich laten intimide
ren door juridische kantoren (D als zij 
(vermeende) aankoopbeloftes niet na
komen. 

Mijn kort verhaal; ik tekende in als lid 
van de Nederlandse Boekenklub, ge
vestigd in Antwerpen. Na een poos 
wilde ik dat lidmaatschap kwijt en ik 
stuurde — zoals overeengekomen bij 
de inschrijvingsvoorwaarden — een 
brief naar deze uitgeverij met de mel
ding dat ik niet langer boeken wenste 
te ontvangen, en er geenszins nog 
zou bestellen. Men reageerde zelfs 
niet bij een tweede brief van mij, maar 
wel bleef deze « klub » rekeningen stu
ren. Uiteindelijk kwam een juridisch 
kantoor — Wijs en Josmar uit Lede-
berg — op de propfjen. (Precies het
zelfde kantoor als vermeld in het DS-
artikel). Deze heren maanden mij op 
hun beurt herhaaldelijk — met gesten
cilde brieven in een zogezegde aange
tekende zending — aan om steeds 
meer schulden te betalen. Bij elk druk-
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werk met dreigende zinnen zoals — 
een allerlaatste kans om de zaak te 
vereffenen zonder tussenkomst van 
het gerecht — werd minstens 100 fr. 
administratiekosten bijgeteld. Ik liet de
ze heren van dat juridisch kantoor 
betijen tot het me te bar werd. 
In overleg met de Verbruikersunie 
Test-Aankoop stuurde ik hen een aan
getekende brief — met 36,5 fr. port 
en niet van 6,5 fr. zoals zij deden — 
waarin ik hen uitdrukkelijk vroeg mij 
met rust te laten en mijn brievenbus 
niet meer te bezoedelen met hun drei
gementen ; anders zou ik tegen hen 
een klacht indienen... 
Sindsdien heb ik van deze heren van 
het juridisch kantoor Wijs en Josmar 
niets meer gehoord, noch van de 
Nederiandse boekenklub. 
Uit welingelichte bron — zoals journa
listen wel eens plegen te schrijven — 
heb ik vernomen dat het overgrote 
deel van mensen die met dit juridisch 
kantoor (van advokaten??) in kon-
takt komen, meteen de bibber op het 
lijf krijgen, en dat bibbergeld zonder 
protest betalen... 

Hoever staan we nu uiteindelijk — na 
al die kongressen, colloquia, tijdschrif
ten — met de macht van de konsu-
ment? 

S.B., Pellenberg. 

KOMPLEKS 

U bezorgt mij een kompleks. De laat
ste maanden voel ik mij geen volwaar
dig burger meer van ons land. Waar
om? 
Ziedaar, ik bezit geen TV — en God 
geve dat het nog lang zo mag blijven. 
— Niettegenstaande dit gemis moet 
ik elke week opkijken naar een volledi
ge bladzijde TV-programma's. Ik 
dacht dat «Wij» een politiek week
blad was. 
Was die TV-pagina nog opgemaakt 
zoals de sportrubriek (radio mag er 
ook bij) dan zou ik daar nog kunnen 
inkomen. Nu echter krijg ik iets wat 
elke dag en veel uitgebreider in de 
krant staat en waarvoor er ook een 
gespecialiseerde pers bestaat. Intus
sen mis ik wel de verslagen van 
kamer en senaat 

A.H., Antwerpen 

KRITIEK IS 
GEMAKKELIJK 

Dat afbreken gemakkelijker is dan 
opbouwen, bewijst de negativistische 
houding van enkele Vlaamse organi-
zaties. Het verschil tussen de Vlaam
se politici die het Egmontakkoord steu
nen en die Vlaamse organizaties is 
dat de politici een oplossing voor de 
gemeenschapsproblemen brachten 
sn er de verantwoordelijkheid voor 
nemen, terwijl sommige Vlaamse orga
nizaties geen enkel alternatief te bie
den hebben. Die groepen en groepjes 
vergeten immers dat elke oplossing 
een akkoord met de Franstaligen 
vereist. VVB, Davidsfonds en andere 
Egmontkomitees die hun eigen stand
punten aan iedereen willen opdringen 
geven blijk van een star groepsegoïs-
me. 

Nog niet zolang geleden hebben ande
re pressiegroepen getracht — zonder 
sukses — het plan betreffende de 
gemeentefusies te doen mislukken. 

Ook dit keer tracht een luidruchtige 
minderheid het Vlaamse volk op te rui
en. Hun pogingen hebben echter wei
nig sukses, want uit een recente opi
niepeiling bleek dat slechts een vrij 
kleine minderheid van de Vlamingen 
het Egmontakkoord verwerpt 
De Vlaamse politici mogen zich dan 
ook niet door de afbraakkampagne 
laten intimideren. Laat de honden blaf
fen, de karavaan trekt voorbij. 

D.D., Halle 

Dossier Abbeville 
In «WIJ» van 8 september '77 
verscheen als illustratie bij het 
boek Dossier Abbeville een af
druk van een tekening voorstel
lend Joris Van Severen. 
Bedoelde tekening is van de 
hand van kunstenaar Fritz Van 
den Berghe en verscheen in het 
boek «Fntz Van den Berghe-
van E. Langui. 
Wij danken mevrouw Jolande 
Van den Berghe voor de toela
ting die zij ons gaf deze tekening 
te publiceren. 

WEINIG SOCIAAL 

Gelieve aan de organisatoren van het 
OCMW-kongres op 24 september te 
Brussel het volgende mee te delen. 
Een kleine suggestie die misschien 
wel zou kunnen voorgelegd worden. 
Waarom zijn de OCMW-diensten niet 
toegankelijk op zaterdag of in de 
week na de normale werkuren ? 
Openbaar en maatschappelijk bedui
den toch dat iedereen deze diensten 
moet kunnen bereiken wanneer hij of 
zij ze nodig hebben. 
Moet je eens beproeven wanneer je 
normaal werkt En ga maar telkens 
een halve dag vakantie vragen aan je 
baas. (Als je tenminste een halve dag 
vrijaf kunt krijgen en niet verplicht 
bent een hele dag te nemen). 
Heb je er al eens op gedacht hoe het 
zit met die halve dagen ? En hoe blij je 
werkgever kijkt Een halve dag naar 
het OCMW, een halve dag om eens 
naar de tandarts of de dokter te gaan, 
een halve dag voor het betalen van 
huishuur, radiotaks of fietsplaat een 
halve dag omdat er iets niet in orde is 
met uw belastingsaangifte... 
Zo kan ik nog een heel tijdje door
gaan omdat onze maatschappij zo 
weinig maatschappelijk is. Wellicht 
kunt U er iets aan doen. 

A.H., Antwerpen 

MALKONTENTEN 

Wat al een tijdje verwacht werd 
schijnt gebeurd : de eeuwige ziekte in 
Vlaanderen, tweedrachtzaaierij en 
verdachtmaking in eigen rangen, blijkt 
nog steeds te woekeren. 
«Het Vlaams Nationaal Direktorium» 
is weer een van die geweldige namen 
waarvan de betekenisinhoud nog 
moet gevonden worden. Tenminste 
de positieve inhoud. De negatieve 
instelling is duidelijk afbreken wat hoe 
dan ook gedeeltelijk werd opgetrok
ken. 
Dat tot het vage «direktorium» een 
paar mensen schijnen toegetreden 
die het beter zouden moeten weten, 
is zeer spijtig. 

V.N.R. en het zgn. « Vlaams Direktori
um» zijn in schoon gezelschap van 
een groepje als «Were Di», waarvan 
het « verweer» steeds zeer schamele 
resultaten heeft bereikt Were Di 
«eist» binnen «zes maanden» de 
opruiming van de repressiegevolgen. 
Persoonlijk zit ik daarop met oneindig 
velen ook te wachten. Maar wat 
Were Di, behalve wellicht «goede 
wil», ooit werkelijk heeft gepresteerd, 
heeft weinig in zich om kracht bij te 
zetten aan de verwaande eis die het 
groepje thans stelt. 
Tweedracht zaaien, verbitterd zijn om
dat veel, doch niet alles bereikt is, 
werpt geen aarde aan de dijk. Malkon-
tenten zijn in Vlaanderen, wat zij ook 
beweren, medewerkers van de vijan
den van ons volk. 

A.V.D., Gent 

WEIGERING? 

In nr. 36 van «Wij» werd de briefwis
seling afgedrukt tussen Clem De Rid
der en Hugo Schiltz Daaruit besluiten 
— zoals het partijblad doet — dat 
het Davidsfonds het gesprek met de 
VU weigert, lijkt mij onjuist Stellen dat 
er aan de standpunten van de ge
sprekspartners niets te veranderen is, 
dat er geen fundamentele wijzigingen 
kunnen aangebracht worden, sluit 
mijn inziens een gesprek uit Dat heeft 
De Ridder dan ook aan Hugo Schiltz 
laten weten en daarover hoeft men 
ook geen spijt te hebben of zich te 
verbazen. Als de VU en de CVP en 
de BSP er per se het hele Egmont-
pakket doorhalen, zullen ze niet alleen 
met het Davidsfonds maar daaren
boven met heel wat meer bewuste 
Vlamingen af te rekenen hebben. De 
man in de straat — die door de 
Egmontonderhandelaars moest voor
gelicht en overtuigd worden — neemt 
het bijvoorbeeld niet dat de frankofo-
ne villabewoner in het Vlaamse rand

gebied speciale rechten zou krijgen 
terwijl men aan de «flamin» in de 
Waalse penferie zelfs niet gedacht 
heeft. Een fraaie Vlaams-nationale en 
sociale maatregel! 
Men kan zich nu evenwel verheugen 
dat het Vlaams refleks blijft groeien 
en het zou van wijsheid getuigen 
moesten de politieke leiders er ook 
terdege rekening mee houden. 

R.D., Aalst 

Red. De wijze waarop de Raad van 
Beheer van het Davidsfonds vooraf
gaande voorwaarden stelde voor 
een gesprek en daarenboven het 
gesprekstema eenzijdig beperkte 
was weliswaar geen formele weige
ring, doch kon onmogelijk anders 
dan als een echte weigering worden 
beschouwd. 

DOWAAI 

Ik las uw bijdrage over de Fransvlaam-
se Westhoek en zag hoe U een oud-
vlaamse stad Dowaai noemde. Weini
gen zullen echter weten wat dat eigen
lijk in het Vlaams betekent. Het woord 
Dowaai is Keltisch van oorsprong en 
het moederwoord is Duwerne. Dat 
betekent: toegangspoort tot de stad. 
In vele Keltische dialekten werd de 
medeklinker R zwak uitgesproken en 
meestal als een Je. Van dit woord 
komt ook de plaatsnaam Deurne en 
ook het Russische woord Dwerj dat 
ook toegangspoort of « DEUR » bete
kent Het is aan die toegangspoort 
dat vreemdelingen en handelaars hun 
belastingen op de binnenkomende 
goederen moesten betalen, vandaar 
ons woord douane. Het wordt tijd dat 
men die mooie betekenissen van on
ze Vlaamse plaatsnamen eens in het 
daglicht stelt Uw blad kan hieraan 
meehelpen. 

F.V.A., Zulte 

Brussel,14 september 1977 

Waarde lezer(es], 

Deze week brengen WIJ een dossier. 
Een belangwekkend ekonomisch 
dossier over de GOM's, de Vlaamse 
gewestelijke ontwikkelingsmaat-
scnappijen. 

Deze nieuwbakken instellingen 
geraken slechts schoürvüetend van 
de grond. Maar de ophefmakende 
ingreep van de Antwerpse GOn om 
een Kempisch meubelbedrijf te 
redden heeft duidelijk aangetoond 
dat de GOM's in onze ekonomie -
voor sommigen ongewenst - een 
grote rol gaan spelen. 

Om een inzicht te krijgen in hun 
werking brengen we een achter
grondartikel . 
Dat zullen we met andere zaken 
nog wel eens doen. De waarde 
lezer[es] moet niet vrezen dat 
onze reportages daarom moeten 
wijken. 

Bij grote uitzondering kunnen 
we deze week evenwel geen 
reportage brengen. 

WIJ 1 15 SEPTEMBER 1977 
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Staatssekretaris Anciaux 

wil spoedig Vlaamse 

OCMW-diensfen in Brussel 
Er moet nu spoedig een einde komen aan de minderwaardige behan
deling van de Vlamingen in de diensten van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, de O C M W s te Brussel. (Voorheen de 
COO's). Aldus staatssekretaris Vic Anciaux op een perskonferentie 
vorige maandag. Een sprekend voorbeeld van de wantoestanden is 
bijvoorbeeld dat op de 229 OCMW-leden in de Brusselse agglomera
tie slechts 26 Nederlandstaligen geteld worden, die bovendien 
omzeggens nergens een stem in het beleid en het beheer kunnen 
laten horen. 
Daarom moeten de Vlamingen autonome OCMW-diensten verkrij
gen, door onder meer deze ziekenhuizen te splitsen. Dat vloeit 
rechtstreks voort uit het Egmontpakt. Ik ben bovendien van oordeel, 
aldus Anciaux, dat bij wet de sociaal-kulturele Instellingen in de Brus
selse agglomeratie dienen gesplitst te worden. We menen te weten 
dat daarbij o.m. aan het Paleis voor Schone Kunsten wordt gedacht 

Daarnnee heeft staatssekretaris 
Vic Anciaux vooral de deur ge
opend voor de verbetering van 
de gezondheidszorg en vande 
v»/elzijnszorg voor de Brusselse 
Vlamingen. 

Jarenlang werden de wantoestan
den bij de frankofone OCMW's, 
evenwel tevergeefs, aange
klaagd. 

Ongetwijfeld zal de intentie van 
Vic Anciaux om de OCMW's 
autonome Nederlandstalige en 
Franstalige diensten te geven 
nog heel wat kommentaar loswe
ken. 

We laten hem hier zelf aan het 
woord • 

AUTONOMIE 

Ik blijf voorstander van een fusie 
van de 19 gemeenten, die zou 
meebrengen dat de gemeentelijke 
strukturen met de gewestelijke 
struktuur samenvallen, waardoor 
het beslist eenvoudiger zou zijn 
garantiestrukturen in te bouwen 
en waardoor trouwens de be
voegdheden over heel deze sek-
tor alleen bij de gemeenschappen 
zou liggen. 

Vermits deze fusie niet in de on
middellijke toekomst wordt voor
zien, is het een absolute nood
zaak om in de beheersregeling 
van de OCMW's duidelijke garan
ties in te bouwen opdat ook de 
Brusselse Vlamingen in hun 
O C M W s aan bod zouden kun
nen komen. 

Deze noodzakelijke garanties 
liggen vervat in het gemeen
schapsakkoord, in het Egmont
pakt. 

Om te beginnen voorziet het ge
meenschapsakkoord een aantal 
maatregelen voor « socio-kulture-
le instellingen». Het is duidelijk 
dat de OCMW's en de gemeente
lijke welzijnszorg-initiatieven on
der deze beheersregeling zullen 
vallen. 

Voor de eentalige socio-kulturele 
instellingen voorziet het gemeen
schapsakkoord dat ze ten laste 
vallen van de begroting — en dus 
ook uiteraard onder het beheer — 
van hun gemeenschap. Dit is 
klaar, en hoeft geen nadere uitleg. 
«Wanneer zij echter tweetalig 
zijn», zegt het gemeenschapsak
koord verder, «zal de wet voor
zien in een beheersregeling die 
de samenwerking tussen de ge
meenschappen en de voor het 
onthaal van elke gemeenschap 
ontbeerlijke autonomie organi
seert » 

Dit betekent niets anders dan dat 
er voor elk van deze tweetalige 
instellingen gesplitste direkties, ge
splitste kaders en bijgevolg volle
dige autonomie moet zijn voor 
het onthaal en voor de behande
ling van personen uit de beide 
bevolkingsgroepen. 

Het ligt voor de hand dat er een 
samenwerking moet tot stand ko
men tussen de beide kaders bin
nen elke instelling. Deze samen
werking, noodzakelijk voor het in
houdelijk en logistek goed funktio-

neren van een instelling, evenals 
de beheersregeling, zal gebeuren 
op basis van de bepalingen van 
de wet ter uitvoering van het 
gemeenschapsakkoord. 

Bovendien voorziet het Egmont-
akkoord in de oprichting van 
twee gemeenschapskommissies. 

Deze gemeenschapskommissies 
zullen verplicht advies verstrek
ken over ieder kultureel — dit is 
persoonsgebonden materie — 
voorstel van het O C M W en van 
de gemeenteraad, en wel op de 
kommunautaire facetten ervan. 

Dit wil zeggen dat er zonder het 
akkoord van de Vlaamse ver
tegenwoordigers in het Brussels 
exekutief geen beslissing kan ge
nomen worden door het O C M W 
over een zaak waartegen een 
Vlaamse gemeenschapskommis
sie beroep heeft aangetekend. 

De Vlamingen hebben door het 
gemeenschapsakkoord een veto
recht verkregen tegen beslissin
gen van een gemeentelijke instel
ling die voor hen nadelig zouden 
zijn.» 

Vandaag, donderdag 15 september, worden in Zeebrugge 
de wapentransporten opnieuw hervat. Zomertoeristen wer
den in deze industriële haven slechts schoorvoetend toege
laten, maar nu nieuwsgierige blikken met het waterzonnetje 
verdwenen zijn, kan het transport van oorlogswapens — 
met NAVO-pretenties — weerom op volle toeren gaan 
draaien. 
Herhaaldelijk hebben het aktiekomitee «Neen aan de 
Wapenhandel» en de Internationale van Oorlogstegenstan
ders (lOT) geprotesteerd tegen de zoveelste levering van
uit Zeebrugge van wapens en munite aan staten die niet zel
den volksopstanden met geweld onderdrukken... 
Zo bij voorbeeld werden officiële bestellingen van de Libi
sche regering met een konforme uitvoervergunning van de 
Belgische regering genoteerd. 

Zeebrugge: 
opnieuw 
explosieve 
transporten 
Het is onderhand welbekend dat over de hele wereld 
gevochten wordt met moordtuigen die in Zeebrugge ver
scheept werden. 
Bij parlementaire vragen en andere interpellaties werd van 
officiële zijde steeds uitgepakt met de dooddoener «dat 
geen gedetailleerde informatie kan vrijgegeven worden 
omwille van de wet op het handelsgeheim». 
Intussen kon nochtans achterhaald worden dat de export 
van de Belgische oorlogsindustrie (in de enge betekenis!) 
twee jaar geleden reeds de 9 miljard frank overschreed... 
Voormalig minister van buitenlandse zaken, Renaat Van Els-
lande, hield de volksvertegenwoordigers ten onrechte voor 
dat ons land geen wapens zou geleverd hebben voor de 
Junta-coup tegen de Allende-regering in Chili, voor het 
kolonelsregime in Griekenland, voor het Portugal onder 
Caetano... 
Wij vernamen zopas dat Zaïre en Zuid-Afrika — in tegen
spraak met de beweringen van minister Henri Simonet — 
belangrijke FN-wapenleveringen gekregen hebben. 
* ZAIRE: omdat FN-België niet tijdig de gewenste oor-
logstuigen kon leveren tijdens de opstand in de Shaba-pro-
vincie werden, op basis van een ruilkonventie met landsver
dediging, in de maand juli vanuit het Fort IV te Mortsel 
gevechtstuigen aan de regering van Moboetoe bezorgd. 
* ZUID-AFRIKA: te Pretoria worden onder licentie van 
FN-België wapens gefabriceerd die verzonden worden 
naar Salisbury in Rhodesië. De Belgische wapenleveringen 
vanuit Zeebrugge worden anderzijds dus ongehinderd her
nomen en opgedreven met bestemming: Irak, Angola, 
Zaïre, Saoedi-Arabië, Koeweit, Venezuela, Brazilië, enz... 
Deze onverantwoorde wapenhandel — al dan niet vanuit 
Zeebrugge, vanuit Mortsel of elders— die het daglicht 
schuwt, zullen we spoedig in de schijnwerpers plaatsen. 
(HDS) 

We gaan minder werken 
Cpdb) — We gaan minder werken. Daarmee is het gezegd. Morgen 
werken we minder. Wie gaat ons tegenhouden ? Toch de vakbonden 
niet, die wensen arbeidsduurvermindering. En onze overheid toch 
ook niet, want in alle partijprogramma's was nog geen half jaar gele
den sprake van diezelfde arbeidsduurvermindering. En onze baas op 
het werk toch evenmin, het patronaat vindt toch geen oplossing voor 
de werkloosheid, integendeel, elke maand worden er mensen afge
dankt en veel jongeren die van school komen gaan recht naar de 
stempellokalen. Dus gaan wij nu allen samen minder werken, opdat 
iedereen werk zou kunnen hebben, opdat iedereen een inkomen zou 
kunnen ontvangen voor het werk dat hij doet. 

We gaan minder werl(en. Hoewel, 
wat doen die gastarbeiders hier ? 
Al die Turken en Marokkanen 
met hun zeventien vrouwen en 
kinderen, of zijn het er zevenen
dertig ? En waarom willen de vrou
wen niet meer thuis blijven en niet 
méér kinderen kopen ? En al de 
studenten die tot hun 20 of 25 
naar school gaan, zij zijn te 
schoon om te werken zoals wij. 

Tenandere, als ik minder ga wer
ken, wat zal mijn buurman dan 
doen? Hij verdient nu al meer 
dan ik. En wij zouden toch ook 
eens een kleuren-tv willen kopen. 

En dan, minder werken, wat moet 
ik dan eigenlijk doen ? 

Zo kunnen we bezig blijven. Af
gunstig om wat een ander heeft, 
wrokkig om wat wij niet hebben, 
de schuld op allerlei zondebok

ken schuiven en wachten op wat 
men voor ons zal beslissen. 
Maar men is niet rap. Nu, drie jaar 
na het begin van de snelle en 
voortdurende stijging van de 
werkloosheid, zal men ons pro
bleem eens oplossen: men gaat 
praten. 
Misschien hoeven we daar niet 

schamper om te zijn. Wij leven 
voor het merendeel nog niet eens 
zo slecht. En de ekonomische kri-
sis is een universele krisis, zei Wil
ly Claes, die nu minister voor Eko
nomische Zaken is. Zoiets oplos
sen is met gemakkelijk. 
Maar ondertussen sussen we 
toch onszelf. Met te wachten. Wij 
kunnen toch evengoed iets doen. 
Wij kunnen toch ook stukjes van 
de oplossing vinden. Alleen moe
ten we denken aan een oplossing 
voor het leven. Zodat wij onszelf 
kunnen zijn zoals wij dat willen. 
En dat anderen dat ook kunnen. 
W e beginnen dus zelf te herver
delen, wij die geen macht hebben. 
Wij die geacht worden alleen te 
doen wat men ons zegt. Wij die 

alleen maar moeten werken, 
gaan dus minder werken. Zodat 
wij onszelf kunnen zijn. 
We willen ons niet meer laten ver
vreemden van onszelf. Ook op 
het werk willen wij onze zeg kun
nen doen. 

En we hebben geen voorrechten 
nodig. Wie naar school gaat doet 
het met om een leven lang steeds 
meer te verdienen dan een ander. 
Nee, voortaan gaan we naar 
school om kennis op te doen, om 
onze geest te verruimen, om ons 
te ontwikkelen. 
W e kunnen met minder voort, als 
niemand zich verrijkt op de kos
ten van een ander. We hoeven 
niet noodzakelijk indexaanpas
sing te hebben op ons hele inko
men als wij het maar krijgen op 
een leefbaar minimum inkomen 
per persoon. Als duurzame l<on-
sumptiegoederen maar weer 
duurzaam worden. Als we maar 
tijd nemen om zelf weer iets te 
doen. Onszelf te zijn en zelf weer 
onze behoeften te bepalen. 
We hebben daarvoor tijd nodig. 
Dan nemen we die maar. En we 
beginnen met minder te werken 
Een ander zal er ook bij gebaat 
zijn. Maar we moeten het zelf 
doen. Want overheid, vakbonden 
en patroons — met hun tegenge
stelde belangen — zijn nog maar 
aan praten toe. 

15 SEPTEMBER 1977 
WIJ 3 



KOriM€hT/^/4R 

Op aanvraag van de Verenigde Naties (United Nations Industrial Deve
lopment Organization) werden aan de Rijksuniversiteit te Gent, Fakul-
teit van de Farmaceutische Wetenschappen, in de periode augustus-
september 1977, twee specialisatiekursussen gehouden voor specialis
ten uit verschillende landen van de wereld. De slotzitting van deze 
belangrijke kursussen werd bijgewoond door Rik Vandekerckhove, 
minister van Wetenschapsbeleid. 

(foto De Jonghe-GenO 

Gekweekt als we zijn in ontzag voor alles wat Kuituur met 
een grote kaa is, hebben we thuis in een lade ergens een niet 
onaanzienlijk stapeltje lidmaatschapskaarten liggen van een 
aantal Vlaamse kultuurverenigingen. We durven niet bewe
ren dat we zeer aktieve leden van die verenigingen zijn: het 
leven van iemand die politiek militeert, laat niet al te veel tijd 
voor de kuituur Of althans toch niet voor de kultuurvereni
gingen. Wat niet altijd hetzelfde is. 
De voorzitters van onze kultuurverenigingen noch hun alge
mene sekretarissen noch hun raden van beheer hebben de 
jongste tijd bij ons persoonlijk geïnformeerd naar onze bloe
deigen mening over het Egmontpakt Wél zijn zij vorige dins
dag mede in onze naam achter een u-vormige tafel gaan zit
ten om, ten overstaan van de krantenjongens, te zeggen dat 
zijzelf tégen het Egmontpakt zijn. Niet alleen zijzelf maar ook 
hun verenigingen. Zoals we reeds hoger zegden, behoren we 
tot een aantal van die verenigingen. Maar het is blijkbaar niet 
omdat men ertoe toehoort, dat men er ook gehoord wordt 

Verkeren en eren 
Had men ons gehoord, aan zouden wij gezegd hebben: lieve 
voorzitters, zegt gerust aan de pers al wat u belieft en al wat 
u grieft en al wat u ontheft. Maar zegt het a punt u punt b 
punt niet in onze naam Want we hebben wel uw lidmaat-
schapskaart, maar daarenboven ook nog onze eigen mening. 
En die zullen we zélf wel zeggen, zonder uw voorzitterlijke 
hulp. 
Omdat méér zielen ook méér vreugde maken — volgens het 
geijkte woord — laten de kultuurverenigingen met grote kaa 
zich op gezette tijden bijstaan door de strijdverenigingen. 
Achter deze wijdse benaming schuilen een aantal eerbied
waardige en oude organizaties. Maar eigenlijk kan iedereen, 
die tussen pot en pint een vriendje ontmoet, op staande voet 
een strijdvereniging oprichten. Er zijn altijd een aantal lieden, 
die zich van deze mogelijkheid ruimschoots hebben bediend. 
Zo zetelden dan dinsdag, achter de u-vormige tafel en naast 
de voorzitters met kaa, een aantal strijdknapen die misschien 
wel mogen geacht worden zichzelf te kunnen vertegenwoor
digen. Maar daarmee is het dan wel definitief bezien. Neem 
nou de achtbare heer Bourgeois, wiens naam men vergeefs 
zal gaan zoeken in de encyklopedie van de Vlaamse Bewe
ging. Maar die al met al in 1965 reeds een mislukte poging 
ondernam om de Volksunie te kelderen. En die als staatsman 
nooit is ontloken, omdat zijn scheurpartijtje bijna nog minder 
stemmen dan kandidaten had. Of de al even achtbare heer 
Antoon Roosens, thuis van alle markten en van iedere 
Kubaanse reis, Vlaams Demokraat buiten dienst en gepensio
neerd trotzkist, op zoek naar een nieuwe gelegenheid om een 
oude rekening te vereffenen. Of zoek even uit wie er schuilt 
achter de (gestolen) naam van de Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen uit Vlaams-Brabant In deze amechtige bena
ming staat tweemaal het woord Vlaams Van deze dubbele 
Vlaamsgezindheid hebben de betrokken mandatarissen ech
ter goeddeels nooit ofte nimmer blijk gegeven tot voor een 
paar weken. Bezoek hun ruimschoots verkavelde gemeenten 
en herlees hun voorzichtige, met een natte vinger geschre
ven verkiezingsliteratuur: misschien wel dubbelhartig maar 
zeker niet dubbel Vlaams. 
Zodat wij natuurlijk met de ten opzichte van vooraanstaan
den passende eerbied, aan onze voorzitters met kaa een oud 
Vlaams gezegde in herinnering zouden willen brengen. Ze 
kennen het zeker, zij die zóveel kennen en weten: «Met wie 
gij verkeert wordt gij geëerd». Of niet ? 

EGMONTKOMITEE: 
Wf/ kunnen ons vergissen 
BRUSSEL — - Het is goed mogelijk dat wij van het Egmontkomitee 
ons vergissen met het Egmontpakt te bestrijden, maar dat zou dan 
niet zo erg zijn. Indien echter de Vlaamse politici zich vergissen met 
hun bewering dat de weg wordt geopend voor een Vlaamse staat, 
dan wordt hun vergissing een ramp voor Vlaanderen.' Voorzitter 
Clem De Ridder van het Egmontkomitee verantwoordde In deze 
bewoordingen vorige dinsdag de agitatie tegen het Egmontpakt. 
iVleteen maakte hij duideli jk dat de princiepsverklaring van het 
Egmontkomitee, die op een perskonferentie werd vri jgegeven, op 
zijn minst voor betwisting vatbaar is. Nochtans hebben niet minder 
dan 30 grote kulturele verenigingen en lokale organisaties inge
stemd om met allerlei akties — o.m. een eerste betoging op 23 okto
ber in Dilbeek — het Egmontpakt trachten te kelderen. 

Clenn De Ridder zei op de pers
konferentie ook nog : «Het moet 
voor de Vlaamse politici toch een 
teken aan de wand zijn dat nog 
nooit voorheen zoveel Vlaamse 
verenigingen eensgezind samen 
ageerden >>. 
Het Vernneylenfonds blijft inmid
dels wél nog steeds afzijdig. Ook 
zei de voorzitter van het Egmont

komitee dat als o.m. de door 
staatssekretaris Anciaux aange
kondigde splitsing van OCMW-
diensten In Brussel zou kunnen 
gerealiseerd worden, dat voor de 
anti-Egmonters een nieuw feit 
zou betekenen, en zij misschien 
hun houding zouden herzien. In
middels zal gepoogd worden een 
breed Vlaams protest te organize-

FINANCIEEL-
E C O N O M I S C H E T I J D 
10 JAAR O U D 

Dinsdag vierden onze kollega's 
van de FET de tiende verjaar
dag van hun krant, o.m. met een 
akademische zitting te Antwer
pen. Het blad is het enige finan
cieel blad dat in ons land in het 
Nederlands verschijnt. Het is te
vens het jongste dagblad in 
Vlaanderen. In 1967 werd op ini
tiatief van het Vlaams Ekono-
misch Verbond de « NV Uitge
versbedri j f» opgericht met als 
onmiddell i jk doel de uitgave 
van een dagblad met een speci
fieke ekonomische en financië
le informatie. De FET slorpte 
meteen de Antwerpse beurs
krant «Avondecho» en het 
VEV-weekblad «Ti jd» op. 

Behalve financiële en ekonomi
sche informatie wil het blad ook 
de spreekbuis zijn van de 
Vlaamse ekonomie. We vinden 
er de standpunten van het VEV 
en van het Vlaams bedrijfsle
ven. Het blad brengt dagelijks 
binnen- en buitenlands nieuws 
in beknopte vorm, maar publi
ceert daarnaast gezaghebben
de hoofdartikelen over de alge
mene polit iek en het verband 
met de ekonomische en finan
ciële belangen. Ook worden ver
schil lende aspekten van het be
dri j fsleven en van de handel 
doorgelicht, tot en met de 
antiekmarkt. Speciale nummers 
zijn gewijd aan belangrijke ste
den en instell ingen, uiteraard 
ook ekonomisch toegelicht. 

De leefbaarheid van een zo 
gespecializeerde krant in Vlaan
deren is meteen een bewijs van 
de kracht van het Vlaams be
dri jfsleven. We wensen bij deze 
gelegenheid het allerbeste toe 
aan de FET en feliciteren van 
harte uitgevers en redaktiele-
den. FET: ad multos annos ! 

W A A L S E B E V O O R R E C H T E 
W E R K L O Z E N 

Sinds het akkoord over Athus 
zijn er in ons land twee soorten 
werklozen : die van Athus en de 
overigen. Die van Athus worden 
reeds « de rijke werklozen » ge
noemd (o.a. in Vlaamse syndi-
kale middens) en de « arme werk
lozen » hoofdzakeli jk Vlaamse. 
Er rijzen heel wat vragen. Waar
om genieten de werklozen uit de 
textielnijverheid niet van hetzelf
de systeem, van de zelfde sala
risvastheid als hun kollega's uit 
A thus? Het gaat nochtans ook 
om duizenden werklozen, zon
der de werklozen te vergeten uit 
de kleine en middelgrote onder
nemingen. Het zou niet moeilijk 
zijn, op hun beurt 30 a 50.000 
Vlaamse werklozen te Brussel 
te laten betogen. Maar «toeval
lig » gaat het hier om Vlaamse 
werklozen. Die zijn geen vertroe
teling door Brussel gewoon en 
maken ook zoveel drukte. 
Zal het schandaal van de Waal
se kolenmijnen zich herhalen? 
Zal men opnieuw miljarden 
(waarvan 60 "/o door Vlaanderen 
geleverd) in een bodemloze put 
gooien ? Vergeten we hierbij 
niet de vele Waalse projekten, 
waarin heel wat gemeenschaps
geld werd gespoten die ofwel 
nooit van de grond raakten of 
van meetaf deficitair waren. 
De VU waarschuwt terecht, de 
reaktie van de Vlaamse pers op 
deze VU-maning liegt er niet om. 
Minister Claes moet evenveel 
spoed zetten achter de geplan
de textielkonferentie als achter 
Athus. Zoniet maakt hij zich 
schuldig aan de zoveelste discri
minatie, per gewest of per sek-
tor, om het even ! 
Overigens ligt de broodnijd van 
de arbeiders van Cockeri l l ten 
opzichte van hun «werkmak-
kers » te Genk iedereen nog fris 
in het geheugen... 

ren om de uitvoering van het pakt 
als geheel te verhinderen... 
Paul Daels, die het uitvoerend 
komitee leidt, verklaarde een 
nieuw gesprek met de Vlaamse 
politici bijzonder aangewezen te 
vinden, maar hij verwacht er niet 
veel van. 

M A N K 

De princiepsverklaring — die 
geen groot nieuws bevat — be
rust op argumentatie en interpre
tatie die op verschillende punten 
mank loopt. Beweringen die 
reeds voor de vakantie werden 
weerlegd blijft het Egmontkomi
tee herhalen. 

Zo bijvoorbeeld: 

* het prijsgeven van het begin
sel van de pariteit in Brussel Die 
pariteit is er nooit geweest; 

* de gemeenschapskommissies 
zijn onvoldoende instrumenten 
voor de Brusselse Vlamingen. 
Staatssekretaris Anciaux verdui
delijkte op zijn perskonferentie de
ze week wat deze gemeen
schapskommissies, o.m. voor de 
OCMW's kunnen bereiken; 

* de taalgrens wordt in rechte 
en in feite doorbroken. Het ge-
meenschapspakt voorziet juist In 
de definitieve vastlegging van de 
grenzen van de Brusselse agglo
meratie In de grondwet. 
* enz... 
De hernieuwde strijdvaardigheid 
van de Vlaamse beweging Is uiter
aard op zich een zeer goede 
zaak. 
Dat sommigen — voorheen niet 
zo strijdlustig — juist op het 
moment dat een drieledige ge
westvorming kan omgebogen 
worden naar een tweeledig fede
ralisme nu, ook de goede troeven 
die voor de Vlamingen In het 
Egmontpakt vervat zitten, radi-
kaal verwerpen stemt wel tot na
denken, (hds) 
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Op het ogenblik dat bij ons 
de ene spoorl i jn na de ande
re wordt afgeschaft — wie 
weet of het niet wat voorba
rig is ? — kunnen wij even 
terugdenken aan George 
Stephenson, de man die de 
trein uitvond zoals desti jds 
in de scholen werd geleerd. 
Dat is niet juist, want méér 
dan 20 jaar vóór Stephen
son had R. Trivithick al 
een trein van 14 ton 16 km. 
ver laten rijden. Stephen
son heeft echter de nodige 
verbeteringen aangebracht 
die toelieten echte spoorwe
gen te gaan bouwen. En van
daag, 15 september, herden
ken wij de opening van de 
eerste échte spoorweg die 
twee steden verbond, name
lijk Manchester en Liver
pool. Dit gebeurde in 1830. 
De Rocket vervoerde een 
veertigtal passagiers met 
een snelheid van 45 km. per 
uur De ijzeren weg lag 
open. De invloed die hij van 
dan af zou uitoefenen op de 
ontwikkeling van het ekono
misch — en meteen sociaal 
— leven is enorm geweest, 
o.m. in België. Op 15 sep
tember 1830 reed Stephen
son niet alleen de eerste 
spoorl i jn in, maar opende 
hij ook de weg naar betere 
ti jden. 
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Geen dubbelzinnigheid 
Niemand zal ontkennen dat, vooral sedert 1963 — datum waarop de CVP de 
poort naar de Brusselse randgemeenten wijd opengooide — de aktieve kernen 
van Vlaamse weerbaarheid beheerst en geleid werden door trouwe Volksunie
kiezers en -militanten. 
Nu een aantal Vlaamse kultuurverenigingen zich meer of minder radikaal tegen 
het zgn. Egmont-pakt hebben uitgesproken en tot aktie willen overgaan, nu de 
Volksunie dit Egmont-akkoord mede heeft ondertekend en regeringsverant
woordelijkheid heeft genomen, dreigt er bij tal van VU-getrouwen verwarring te 
ontstaan. Zij stellen zich de vraag of men tegelijk én tegen bepaalde schik
kingen van het Egmont-akkoord kan tekeer gaan, én de politieke lijn van de VU 
trouw blijven. 

Een regeerakkoord 

Misschien is het wel even wennen maar tus
sen een regeer-akkoord, zoals het Egmont-
pakt er een is, en een partij-programma of 
het opstellen van een Vlaamse eisen-bun-
del ligt er een hemelsbreed verschil. Een 
regeer-akkoord is haast bij definitie een 
zaak van geven en nemen. Hierbij moeten 
we wel de vraag stellen of het algemeen 
Vlaams belang door dergelijk akkoord al of 
niet wordt gekompromitteerd. Anders ge
zegd, of wezenlijke zaken, zoals de integri
teit van het Vlaamse grondgebied, worden 
opgeofferd. Hier laten we Frans Vander 
Eist, voorzitter-stichter van de Volksunie, 
het antwoord geven. Op 10 juni 1977 ver
klaarde Frgns Vander Eist voor een muisstil
le senaat: 
« Het is overbodig te zeggen dat de Vlaam
se onderhandelaars niet gelukkig zijn met 
de gevonden oplossing. Maar het is niet 
juist te zeggen dat dit een eenzijdige toege
ving zou geweest zijn tenzij men simplis
tisch oordeelt dat de begrenzing van het 
Brusselse gewest tot de 19 gemeenten 
geen toegeving is van franstalige zijde en 
evenmin het statuut dat waarborgen geeft 
aan de Vlamingen in deze 19 gemeenten. 
(...) 
Het moet worden onderstreept dat toege
vingen gedaan werden in ruil voor het ver
zaken aan territoriale aanspraken, nCi en 
in de toekomst. De 6 randgemeenten met 
faciliteiten worden in het Vlaams gewest 
opgenomen. Alleen wordt aan de franstali-
gen in die gemeenten een statuut gewaar
borgd dat een inbreuk betekent op de 
Vlaamse eis tot afschaffing van de facilitei
ten. 
Of deze eis nu of in de toekomst in vervul
ling zou kunnen gaan, laat ik in het mid
den. Zo ook is het toekennen van het 
inschrijvingsrecht aan de franstalige inwijke-
lingen in Vlaamse gemeenten een voor
recht dat wij niet gerechtvaardigd achten. 
C.J 
De uitvoering van het pakt het opstellen 
van de wetteksten wordt een zware en deli-
kate opdracht Daarom is het wellicht zinnig 
en nuttig de vraag te stellen of de onderte
kenaars van het pakt niet op een of andere 
wijze zouden moeten betrokken worden 
bij het opstellen van de wetteksten waarin 
het moet gegoten worden.» 
Beter en bondiger kon niet worden uitge
drukt, eerstens, dat de Volksunie, getrouw 
aan haar partij-programma, de territoriale 
integriteit van Vlaanderen voorop heeft 
gesteld, tweedens, dat noch het instand
houden van de faciliteiten, noch het schep
pen van zogenaamde inschrijvingsrechten 
als een eindfaze kan worden aanzien, der-
dens, dat er een voortdurende zorg en 
waakzaamheid zal nodig zijn om het ak
koord in wetteksten om te zetten. 

Een blauwdruk 

De VU en de Vlaamse kultuuirverenigingen 
hebben van jaar tot jaar en nu nog in de 
verf gezet dat de Vlartiingen in deze staat 
van vernedering naar nederlaag gingen. De 
klap op de vuurpijl (maar door de B.R.T.-
nieuwslezers en de Gazetten (van Antwer
pen en elders) zo zedig verzwegen) was de 
grendelgrondwet van 1970. Sedertdien 
gold in dit land niet meer de eenvoudige 

Het Egmontakkoord: een kans om uit 
de Belgische impasse te komen. 

meerderheid maar ook de meerderheid per 
taalgroep. Of eenvoudiger gezegd: als er 
ooit nog slechts 50 Franstalige tegenover 
162 Vlaamse volksvertegenwoordigers 
overbleven dan zouden 26 Franstaligen (op 
een totaal van 212 volksvertegenwoor
digers) voldoende zijn om elke wezenlijke 
hervorming onmogelijk te maken... 
Onder meer om uit deze impasse te gera
ken heeft de VU mee onderhandeld en 
heeft de VU mee regeringsverantwoorde
lijkheid opgenomen. De onderhandelingen 
hebben geleid tot het schetsen van een 
blauwdruk voor een federaal heringericht 
Belgié. Maar wie ooit heeft laten bouwen, 
weet dat een blauwdruk waardeloos is zon
der lastenboek en dat ook een lastenboek 
nutteloos blijft tenzij architekt en aannemer 
voor de uitvoering zorgen. 
In strijd met een jarenlange traditie van par
lementaire en soms buiten-parlementaire 
oppositie, heeft de Volksunie zich thans in 
een zekere zin bereid verklaard om mee 
architekt te spelen voor staatshervorming. 
Dit veronderstelt een zekere discipline 
maar sluit door het leggen of verleggen 
van aksenten, vrijheid van oordeel en han
delen niet uit 

Geen eindpunt 
Sedert de woelige dagen rond de strijd om 
Leuven Vlaams, was de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd uit de stroomversnelling geraakt. 
Noch de Schaarbeekse loketten, noch het 
getreiter van de Brusselse Vlamingen, noch 
de snelle opmars van de militante frankofo-
nen doorheen Brussel en de randgemeen
ten schenen Vlaanderen uit de roes van de 
konsumptie-maatschappij te kunnen halen. 
Zelfs voor het afdekken aan Waalse kom-
pensatie-regelingen bleef geen Vlaming 
wakker liggen. En, zoals hoger gezegd, in 
1970 speelde Vlaande-'en haast geruisloos 
zijn numerieke meerderheid in dit land kwijt 
Nu blijken de blauwdrukken voor een kom-
promis-regellng rond Brussel en zijn randge
meenten in Vlaanderen toch een schok 
teweeg te brengen. Burgemeesters van 
Vlaamse gemeenten waar Franstaligen in
schrijvingsrechten zouden kunnen uitoefe
nen verklaren dat hun gemeenten geen 

hand- en spandiensten meer zullen ver
schaffen. En dat is inderdaad ook hun taak. 
Zo moet het zijn ! 
Anderen, en we staan uiteraard aan hun zij
de, laten gelden dat waar de letterlijke 
tekst van het akkoord de inschrijvingsrech
ten van de Franstaligen omschrijft als keu
ze van woonplaats "binnen een bij de wet 
vastgestelde termijn en modaliteiten', dit 
recht in tijd en uitvoering beperkt dient te 
zijn. Nog anderen, en ook hun standpunt 
moeten we onderschrijven, zijn de mening 
toegedaan dat de gefederalizeerde op
drachten van gemeenschappen en gewes
ten, onvolledig blijven. 
Wat minder in het oog valt is anderzijds de 
stille samenzwering van degenen die vin
den dat het Egmont-pakt veel te ver gaat 
en niets liever wensen dan alle Vlaamse 
verzuchtingen terug in de diepvries te schui
ven. 
Deze waaier van standpunten moet dan 
nog aangevuld met (gewild of ongewild) de 
perfide agitatie van degenen die mordicus 
willen volhouden dat het akkoord in zijn 
overgangsregeling (en dus vóór de aange
kondigde grondwetsherziening) alleen een 
drieledige gewestvorming zal opdringen 
(hoewel het akkoord zelfs in deze over-
gangsfaze duidelijk de uitbreiding van de 
tweeledigheid vooropstelt en deze uitbrei
ding tegelijk met de bevoegdheden aan de 
gewesten moet starten I) 
De eenvoudigste gevolgtrekking die men 
uit dit alles moet halen, is dat het Egmont-ak
koord striemend op de Vlaamse geesten 
inwerkt de fantazie prikkelt en ruimte laat 
voor nieuwe geestdrift en aktie. 

Eenheid van inzicht en 
handelen 

Alle mogelijke oproepen van de Vlaamse 
kultuurverenigingen ten prijze, hebben we 
het voornemen gemaakt ons nooit meer als 
slachtrijpe runderen op een kale zondag
middag tussen de Brusselse nadar-barelen 
te laten voortjagen. 
Misschien is de vergelijking niet zo eerbie
dig, maar liever denken we aan de fikse 
boerenbetoging op een Brusselse Beurs-
dag wanneer we VU-partijvoorzitter Hugo 
Schiltz op 8 juni 1977 in de Kamer hoorden 
verklaren dat -indien zelfs de federalize-
ring geen vrede zou brengen, indien de 
gastvrijheid die aan sommigen in Vlaams-
Brabant wordt geboden, voor andere doel
einden zou misbruikt dan zal de staatsher
vorming niet tot vrede leiden maar tot oor
log en dan zullen de instellingen, die in het 
leven geroepen worden geen overleginstel-
lingen zijn maar krijgsmachines I» 
Met dit niet zo pragmatisch vooruitzicht in 
reserve, kan het geen twijfel laten dat de 
kultuurverenigingen in het algemeen en de 
Volksunie-getrouwen in het blezonder on

dubbelzinnig moeten kiezen voor een zo 
sterk mogelijke sensibilizering of gevoelig-
maken van de Vlamingen. 
In een zeker opzicht kan al het zinnige of 
onzinnige wat rond het Egmont-akkoord 
wordt verhaald, slechts tot deze grotere 
gevoeligheid bijdragen. 
En, als nog even duidelijk mag gesteld dat 
een regeerakkoord niet het inslikken van 
een partij-programma kan betekenen en 
dat elk pakt slechts blauwdrukken kan 
geven, die door politieke macht en invloed 
tot uitvoering moeten gebracht dan zal 
elkeen beseffen dat de zo misprezen slo
gan -gedaan met geven en toegeven» 
slechts vanuit een machtspositie kan waar
heid worden, dat we deze machtspositie 
nog niet bezitten en dat het verdelen van 
onze Vlaamse slagvaardigheid slechts on
ze tegenstrevers ten goede komt 
Om nog even Frans Vander Eist te citeren 
(senaatsdebat van 10 juni 77): -Men moet 
een risico durven aanvaarden wanneer er 
veel, zeer veel, op het spel staat De rege
ling die aanvaard werd houdt dergelijk risi
co in. Het risico nl. dat men van Franstalige 
zijde tiewust misbruik zou maken om op
nieuw territoriale aanspraken te maken.' 
Met de meeste nadruk moeten we dus het 
verwijt tegenspreken dat de VU als het 
ware blind of regeringsgeil haar instemming 
aan het pakt heeft gegeven. Frans Baert 
zei tijdens het kamerdebat van 8 juni '77 
dat «de bitterheid over de te tietalen prijs 
en tegelijk het aanvaarden van het akkoord 
vooral ligt in het besef dat het niet anders 
kon willen wij niet in het immobilisme verdor
ren en ook omdat aan de Vlamingen sedert 
1970 hun meerderheidspositie werd ontno
men». 

Naast en bijna lijnrecht tegenover deze 
weloverwogen gekozen partij-politieke ver
antwoordelijkheid ligt het brede aktieterrein 
van Vlaamse aanval en verdediging. Op dit 
terrein moeten de VU-getrouwen en de ver
ontrusten uit de Vlaamse kultuurvereni
gingen zich zoals vanouds ondubbelzinnig 
samenvinden in de ontvoogdingsstrijd, 
waarbij het Egmontakkoord slechts een 
incident kan zijn. Morgen reeds zou kunnen 
blijken dat de konservatieven in dit land de 
staatshervorming lam leggen. Morgen 
reeds zou kunnen blijken dat de inschrij
vingsrechten die voor individuele Fransta
ligen -binnen een bij de wet vastgestelde 
termijn én modaliteiten» zouden uitgeoe
fend, worden gebruikt om Vlaamse ge
meenten permanent te verfransen of dat 
eens te meer, aan de elektorale vertegen
woordiging van de Brusselse Vlamingen 
zou worden geknoeid. Op dat ogenblik ver
valt uiteraard elk partij-politiek engagement 
Op dat ogenblik ook moet de sensibilize
ring van de Vlaamse massa zich in grotere 
politieke slagvaardigheid kunnen vertolken. 
Tenslotte ware het verkeerd en onrecht
vaardig het proces over het Egmont-ak
koord tot het proces over de Volksunie te 
maken. 

Niemand denkt eraan het de VU kwalijk te 
nemen dat zij in veel Vlaamse gemeenten, 
van Bree tot Brugge akkoorden afsloot en 
bestuursverantwoordelijkheid nam. Integen
deel I Het IS trouwens op dit beleid-van-dag-
tot-dag dat uiteindelijk de kiezer zijn oor
deel zal vormen. Ook het Egmont-pakt kan 
alleen maar een beleidsvoering, en dan nog 
een over ca. 8 jaar, aankondigen. 
Als dit beleid er een mag worden van niets 
wezenlijks toegeven, van de best mogelijke 
resultaten halen en van een groeiende een
heid naar inzicht en handelen, dan valt er 
de VU niets te verwijten. Integendeel! 

Onze konklusie moet ondubbelzinnig 
luiden dat men in de nuchtere (en op 
de koop toe erg sociaal-ekonomisch 
bewogen) werkelijkheid van iedere 
Jag tegelijk én scherpe eisen moet 
stellen, én ruimte moet laten om deze 
eisen te reaiizeren. 
De Vlaamse ontvoogdingsstrijd kan 
ook enkel worden gediend door de 
hardnekkigheid van zijn kuituur- en 
andere verenigingen. Zoals deze 
strijd misschien tot voltooiing kan 
gebracht door een maximale slag
vaardigheid van zijn politieke vleu
gel, de Volksunie. 

Guido Van In, 
senator. 
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DE KATALAANSE STAAT 
Net als wij sinds de eerste wereldoorlog doch vooral sinds de jong
ste jaren een Vlaamse staat eisen, eisen andere volkeren, geëvo
lueerd tot natie, een eigen staat in het geheel van de grote en kleine 
staten, waar zgn. minderheden wonen. Wij Vlamingen onderscheiden 
ons van de andere Europese minderheden op nogal eigenaardige wi j
ze, vermits we feitelijk een geminoriseerde meerderheid uitmaken. 
Het ziet er naar uit dat de Katalanen eerder een eigen autonomie zul
len verkrijgen dan de Basken, de Bretoenen, de Vlamingen, de Frie
zen, de Elzassers, de Occltaniërs, de Zuldtirolers (al is hier reeds 
een begin gemaakt met een zekere mate van autonomie), zonder de 
vergeten Europese volken te vergeten zoals de Letten, de Litouwers 
en de Esten. Ook In de Balkan zijn er verdrukte minderheden, tegen
over een boelend experiment van federalisme zoals in Zuld-Slavië. 
Ook In de Sovjetunie bestaat er een soort federalisme maar de cen
trale macht heeft welbewust scherpe grenzen aan die autonomie 
getrokken. 

KATALONIE is de rijkste provin
cie van Spanje. Het is de Katala
nen sinds lang een doorn in het 
oog, dat het moet inspringen voor 
de rest van Spanje, zodat een 
aanzienlijk gedeelte van de op
brengst van Kataloniës ekononnie 
afvloeit naar Madrid. Dit soort 
«solidariteit» kennen we In eigen 
land voldoende onn er verder 

over uit te welden. Daarop in
geënt de eigen Katalaanse per
soonlijkheid en kuituur, tot en met 
de eigen taal (verwant met het 
Occltaans in Zuid-Frankrijk) is het 
begrijpelijk dat de Katalaanse na
tie van het llberaliseringsproces 
onder koning Juan Carlos en pre
mier Suarez gebruik maakt om 
de eis naar autonomie thans zo 

Te midden van een zee van vlaggen en borden trok op de «diada del 11 de 
septlembre » een onoverzichtelilke menigte door de straten van Katalonië's 
hoofdstad. Naar schatting was er 1 miljoen betogers, waarschijnlijk een 
rekord. Dat Is alvast een voorsmaakje van wat het wordt, de dag dat de Kata
laanse autonomie officieel wordt afgekondigd. 

DNA: regering kontra wetenschap 

inzake erfelijkheidsproeven 
(jeeveedee) In de Noordnederlandse wetenschappelijke wereld Is momenteel veel te 
doen over een onderwerp dat doet denken aan science-fiction-romans of aan bizarre strip
verhalen. We bedoelen de experimenten met het voornaamste molekuul dat de erfelijke 
eigenschappen van levende wezens bepaalt DNA heet dit molekuul, en in navolging van 
de Verenigde Staten waar al jaren geleden werd gestart met proeven in verband met erfe
lijkheid, maakt men nu ook In Nederland aanstalten om er zich in de universiteitslaborato-
ria in te gaan verdiepen. De regering is daar echter niet zo gelukkig mee. In een beleids-
konklusie die zopas door vier (al sinds eind mei demissionaire !) ministers werd uitge
bracht, wordt de boot danig afgehouden. Want in Den Haag vreest men dat de mannen in 
de witte jassen wel eens krachten in hun reageerbuisjes en - tover »kolven zouden kun
nen ontwikkelen die later — tot schade van de mensheid — niet meer in bedwang kunnen 
worden gehouden. 

Waar deze experimenten op neer komen, 
is het volgende: De geleerden zijn erin 
geslaagd met ksehulp van biochemische 
technieken het DNA-molekuui van verschil
lende organismen aan elkaar te koppelen. 
Deze «kombinatie» kan men vervolgens 
binnenbrengen in levende cellen zoals bak-
teriën, waarin ze zich kan vermenigvul
digen. In beginsel ontstaat zo de mogelijk
heid om erfelijke eigenschappen van ver
schillende soorten organismen te vermen
gen <• waardoor in feite nieuwe organismen 
ontstaan. Op die wijze zou de scheiding tus
sen biologische soorten (planten, dieren en 
naar men aanneemt ook mensen) kunstma
tig kunnen worden opgeheven. Dat dit een 
ingreep is die onvoorstelbare nsico's kan 
meebrengen, is duidelijk. Want de biologi
sche soorten, zoals we die nu kennen, zijn 
tijdens miljoenen jaren van evolutie op 
natuurlijke wijze ontstaan. 
In Amenka woedt over deze experimenten 
al lang een felle diskussie, en die begint nu 
ook in Nederiand op gang te komen. Een 
werkgroep van natuurkundigen uit de Ko
ninklijke Nederiandse Akademie van We
tenschappen verdiepte zich zowat ander
half jaar in de zaak om een rapport voor de 
regenng uit te brengen Maar de ministers 
(Onderwijs, Sociale Zaken, Wetenschap
pen, Volksgezondheid) zijn over dat rap
port helemaal met kontent. Wat blijkt name
lijk uit de hooggeleerde tekst van de Akade
mie ? De heren hebben zich nauwelijks 
druk gemaakt om de mogelijke gevaren die 
aan DNA-experimenten vertx)nden zijn, en 

hebben alleen maar oog gehad voor wat 
men algemeen aanduidt als «de vooruit
gang van de wetenschap». Op zich hoeft 
men tegen die vooruitgang geen bezwaar 
te hebben, maar men kan er wél alle kanten 
mee op. Dat heeft de kernenergie (denken 
we slechts aan de atoombom) genoeg 
bewezen. 
De Nederlandse regering, die blijkbaar wat 
voorzichtiger Is dan de «waardenvrije» 
wetenschappers, heeft dan ook de aanbe
velingen van het Akademie-rapport niet 
opgevolgd. Hetgeen betekent dat sommige 
experimenten waar men aan de universitei
ten van Amsterdam en Groningen mee wil
de beginnen, met mogen worden uitge
voerd. Het speciaal laboratonum dat voor 
het DNA-onderzoek gebouwd zou moeten 
worden, mag ook niet worden opgericht. 

De meest onschuldige vorm van de proe
ven wil de regering niet volstrekt verbieden, 
maar ze eist wel de «grootst mogelijke 
terughoudendheid ». 

Een aantal wetenschappelijke onderzoe
kers Is over (deze gang van zaken danig 
teleurgesteld. Zij wijzen er verontwaardigd 
op dat bepaalde Nederlandse industrieën 
(onder meer Unilever) bij hun research wel 
degelijk DNA-technieken toepassen, daar
bij voortbouwend op Amerikaanse en Engel
se ervaringen. Deze geleerden vrezen dat 
de universiteiten nu achterop gaan raken, 
wat dan weer nadelig zou zijn voor de 
naam van de Nederlandse wetenschap in 
het buitenland. 

Verwonderiijk Is bij dit alles toch wel dat 
men zich aan de kant van de onderzoekers 
of aspirant-onderzoekers nog zo weinig ver
diept heeft in de etische kant van de hele 
zaak. De geleerden geven zelf toe dat het 
met mogelijk is om de veiligheid, die bij dit 
soort experimenten de hoogste voorrang 
zou moeten hebben, voor honderd procent 
te garanderen. In feite betekent dit dat een 
bakterie, die « beladen » is met een kwaad
aardig DNA, en die uit een laboratorium 
zou kunnen wegraken, bij voorbeeld via het 
afvalwater, een mens zou kunnen infekte-
ren. En omdat het DNA-molekuul de erfelij
ke eigenschappen bepaalt, zou een dergelij
ke bakterie zich onder alle mensen kunnen 
verspreiden. Over het ontstaan van nieuwe 
ziekten en over de mogelijkheden om de 
oorlogsindustrie in te schakelen, hebben 
we het dan nog maar niet. 

In Nederland lijkt men erin geslaagd althans 
voor dit moment een nskante ontwikkeling 
te stoppen. Men moet daarbij natuurlijk wel 
bedenken dat bepaalde positieve kansen 
die ook in dergelijk wetenschappen ik 
liggen opgesloten, niet benut zullen kunnen 
worden. Maar bij het afwegen van de risi
co's geloven we toch dat overheid én 
wetenschap niet'voorzichtig genoeg kun
nen zijn. De les die de uitvinding van de 
kernwapens heeft opgeleverd, zal men 
voortdurend in het achterhoofd moeten 
houden. 

Huid mogelijk te stellen. Dat hebben 
vorige zondag op de «diada» 
(nationaal feest) te Barcelona 
ruim één miljoen Katalanen 
geëist. 
Katalonië verkoos zijn eerste re
gering — de zgn. generalidad — 
in 1289 en verloor de onafhanke
lijkheid op 11 september 1714, 
datum waarop de Katalaanse 
troepen zich te Barcelona overga
ven aan de troepen van koning 
Fillp V (alias Philippe d'Anjou, 
kleinzoon van Lodewijk XIV). Her
steld onder de Spaanse republiek 
in 1932 verloor Katalonië zijn vrij
heid opnieuw zes jaar later op 
bevel van Franco, die niet alleen 
een centralist was doch het Kata
lonië niet vergaf, zo lang voor de 
republiek te hebben stand ge
houden. 
W e weten nu dat de jonge Spaan
se premier Suarez een handige, 
gladde knaap is. Dat heeft hij 
bewezen gedurende het nog vol
op lopende demokratizeringspro-
ces. Door in juni jl. de president 
van de Katalaanse regering in bal
lingschap te ontvangen, maaide 
hij (althans voor een bepaalde 
tijd) de Katalaanse partijen het 
gras van onder de voeten. Het 
ging om de heer Tarradellas, in 
1954 te Mexico tot voorzitter van 
de Katalaanse generalltelt geko
zen. Suarez meende vooral daar
door ook in Katalonië een elekto-
raal sukses voor zijn Centrumpar
tij te behalen. Het werd een tegen
valler : de Unie van het Demokra-
tisch Centrum van Suarez behaal
de slechts 16 % van de stemmen 
(tegenover een nationaal gemid
delde van 36 %) . Daarom besloot 
Suarez voort te onderhandelen 
met Tarradellas, die hij soepeler 
acht dan de grote overwinnaars 
van de verkiezingen, de PSC-
PSOE of Katalaanse socialisti
sche en arbeiderspartij. Of Su
arez voorts alleen met de voorzit
ter van de generaliteit zal onder
handelen ten einde voor zijn partij 
een elektoraal sukses te boeken 
In de komende gemeenteraads
verkiezingen, laten we in het mid
den. Hij heeft in elk geval pas 
enkele dagen geleden aangekon
digd, dat Katalonië een autonome 
deelstaat in Spanje wordt, met 
een eigen regering en een eigen 
parlement. We mogen niet uit het 
oog verliezen dat de h. Tarradel
las persoonlijke ambities koestert, 
en bedankt voor een marionetten-
rol. Hij zou het daarbij echter 
moeten opnemen tegen senator 
Benet, rekordhouder voor gans 
Spanje van het aantal voorkeur
stemmen. 

In feite komt het dekreet — dat 
reeds aan de koning Is voorge
legd — neer op een voorlopig 
bewind en een voorlopige 
« raad », die een ontwerp van auto
nomie moet uitwerken. Het derde 
luik is de oprichting van een 
gemengde kommissie, bestaande 
uit leden van de «raad» en over
heidsambtenaren, ten einde de 
machtsoverdracht aan de genera
lltelt voor te bereiden. De autono
mie zoals deze was opgevat in 
1932 zal waarschijnlijk onvol
doende blijken voor het huidige 
Katalonië. In Barcelona verwijst 
men naar de veel verder gaande 
autonomie op Sicilië, In Venetië 
en in Zuid-Tirol (waarmee echter 
de duitstalige meerderheid geen 
vrede néémt). 
Uiteindelijk hebben de Katalaan
se parlementsleden toch het In
schakelen van de oude generali
teit aanvaard, gevoelsmatig en 
historisch bekeken. Het is de over
winning van het gezond verstand 
zelf, want hoe dan ook, de sprong 
voorwaarts op weg naar de auto
nomie is niet meer weg te cijferen 
in het Spanje van 1977. Ander
zijds moet de regering te Madrid 
ook werk maken van de Baskl-
sche autonomie, want de Baskl-
sche natie zal geen twee maten 
en twee gewichten dulden. 
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Brussel - zaterdag 24 september 1977 l O u - 1 7 u 

OCMW-kongres van VVM 
Kongresgebouw - Dynastiezaal A 

Volksvertegenwoordiger André De Beul zit het kongres 
voor. In zijn openingstoespraak belicht hij de taak en de 
mentale ingesteldheid van de mandatarissen. 

1925 

" De burgemeester en 
schepenen zorgen dat een 
kommissie van openbare 
onderstand wordt opge
richt, welke, op de bij deze 
wet bepaalde wijze, gelast 
is de ellende te verzachten 
en te voorkomen en een 
dienst voor ziekenverple
ging in te richten.» 
Art. 1 van de organieke wet 
van 10 maart 1925 betreffen
de de KOO. 

1976 

«Elke persoon heeft recht 
op maatschappelijke 
dienstverlening. Deze heeft 
tot doel eenieder -in de 
mogelijkheid te stellen een 
leven te leiden dat beant
woordt aan de menselijke 
waardigheid.» 

Art. 1 van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende 
tiet OCMW. 

« Het ligt voor de hand dat het gezondheids- en wel-
zijns beleid mede zal worden bepaald door de nieu
we maatregelen die het Gemeenschapsakkoord 
voor deze materie voorziet Deze nieuwe maatrege
len situeren zich o.m. op het vlak van de gemeentelij
ke OCMW-initiatieven. " 

Vic Anciaux (perskonferentie te Brussel, 9 septem-
• ber 77). 

Staatssekretaris Vic Anciaux krijgt het laatste woord. De 
slottoespraak wordt meer dan een nietszeggende beleefd-
heidsspeech... 

Inlichtingen en Inschrijvingen: tel. 02/2194930 

ANTWERPEN 
Antwerpse gemeenteraad zeg ja ! 
Er is inderdaad geen enkele reden om 
het tegendeel te beweren. Hierna 
volgt vooreerst de integrale tekst van 
de motie, die door de gemeenteraad 
van Antwerpen, met onthouding van 
de PVV-fraktie, werd aangenomen tij
dens de openbare zittina van maan
dag, 5 september 1977. 

VOORSTEL VAN MOTIE: 

De gemeenteraad van Antwerpen, 
vergaderd in zitting op 5 september 
1977, getrouw aan zijn Vlaamse tradi
tie, bevestigt zijn eis tot volledige 
gelijkberechtiging van de Vlamingen 
in de Brusselse agglomeratie en tot 
integraal behoud van Vlaams-Brabant 
als Vlaams grondgebied. 
De Raad rekent erop dat bij de aan
staande bespreking van het Egmont-
pakt in het Parlement dit standpunt de 
overhand zal hebben. 
De Raad verzekert de Vlaamse Brus-

selars en de Vlaamse Brabanders dat 
zij mogen rekenen op de Antwerpse 
solidariteit. 
Tot daar dus de motie. 
Wat was er aan de hand ? 
Punt 99. Motie van de raadsleden 
Derine en Mees betreffende Brussel 
en Vlaams-Brabant. De tekst van 
deze motie werd met bekendge
maakt. 
Bij de behandeling van het betreffen
de agendapunt, was het de burge
meester die namens het kollege, de 
motie naar voor bracht. 
En deze werd prompt door de raad 
aangenomen, met uitzondering van 
enkele PVV'ers, die de kwestie willen 
omzeilen door de motie onontvanke
lijk te verklaren. 
Graag volgende vaststellingen. 
Vanzelfsprekend staat het eenieder 
vrij, standpunten in te nemen, moties 
te formuleren, kortom problemen te 

behandelen die de algemene aan
dacht gaande houden 
Wij zijn echter van mening, dat de ini
tiale opzet der beide CVP-raadsleden 
oorspronkelijk deze bedoeling niet in
hield. 
Zoals er trouwens nu door een deel 
der «fondsen» en een aantal vereni
gingen, standpunten worden ingeno
men die eerder de indruk geven de 
Volksunie aan te vallen. Waarom ? 
Het gaat deze mensen klaarblijkelijk 
niet, dat de VU de moed, het recht en 
de plicht heeft opgebracht, mede de 
basis te leggen tot de uitvoering van 
een groot deel der Vlaamse eisen. En 
dit nadat al die aangehaalden herhaal
delijk en nadrukkelijk aangespoord 
werden de ogen te willen openen, 
mede akties te voeren. 
Er kwamen toen weinig reakties los. 
Wij weten het nog maar al te goed. 
Enkel de VU diende op de barrikaden 

te blijven en leverde daarvoor de man
schappen en de ideeën. Wij nemen 
dus aan dat hier het schoentje nijpt 
Tweede vaststelling. 
Het stukje «Kntisch Bekeken» ver
scheen in Gv.A. van 7 sept., van de 
hand van medewerker D.W. 
Dit artikel is, klaarblijkelijk met politiek 
opzet, zó geschreven, dat het de 
waarheid verkracht, misvormt en het 
geheel uit zijn verband rukt 
Titel: Antwerpen zegt nee. 
Kommentaar. de raad van Vlaande-
rens grootste stad heeft een motie 
aanvaard, die de veroordeling inhoudt 
van het Brusselse luik uit het Egmont-
akkoord. 
D.W. brengt enkel een zeer klein 

. gedeelte der motie naar voor. (zie de 
volledige tekst bovenaan). 
Wij laten het aan de lezer uit te 
maken in hoever hier een veroorde
ling, van wat ook, in voorkomt 
Trouwens, de motie strookt volledig 
met onze inzichten, opvattingen en 
handelingen, zoals wij die steeds ver
dedigd hebben. 
Dit kan met van iedereen gezegd wor
den. 
En verder blijft D.W. het maar hebben 
over de motie die Derine en Mees 
zouden ter stemming hebben neerge
legd. Wat niet waar is. 
Zoals reeds eerder toegelicht De 

motie in kwestie is voorgelegd na
mens het kollege, door de burgemees
ter. 
En niet door beide genoemde oppo
santen. 

Waarvan b.v. de h. Derine, zich voor
heen meer dan een keer afzijdig heeft 
getoond bij de door de VU gestelde 
Vlaamse moties. Onder andere bij 
een voorstel tot neerlegging van een 
bloemstuk namens de stad aan het 
IJzermonument Waarbij hij (toen was 
hij nog CVP-schepen Derine) op een 
meer dan on-Vlaamse wijze, onze 
mensen in de kou liet staan en het 
voorstel kelderde! 
Was dit zo militant Vlaams meneer 
D.W.? 
Tot daar wat meer klaarheid over het 
opgeblazen en met opzet verkeerd 
geïnterpreteerd « Egmontincident» in 
de Antwerpse gemeenteraad. 

W.W. 

flflflBCLIOLCn 
FEESTZALEN-SALONS 

DE LANDSKNECHT 
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Ook verhuring van tafelgerief 
Schilderstraat 33 - 2000 Antwerpen 
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Zondag te Kontich VU-etentje in Mechelen-Noord 

Vlaams-nationaal jeugdverbond 
huldigt nieuw heem in 

Het is altijd prett ig vast te stellen dat een Vlaams-nationale vereniging groeit 
en b loe i t Dit mogen wij zeker zeggen van onze Kontic'hse afdeling van het 
Vlaams-nationaal Jeugdverbond. Sedert een aantal jaren kent deze groep een 
hernieuwde stuwkracht Dat zal wel te maken hebben met het feit dat onze 
Vlaams-nationale jeugdbeweging zijn eenheid teruggevonden heeft in en met 
het VNJ. Ook de erkenning op nationaal vlak is een bewijs dat het VNJ zijn 
bestaansrecht verworven heeft 

Jeugdbeweging en partij verschillen 
grondig van elkaar in opzet en wer
king Feit IS natuurlijk wel dat het VNJ 
en de V U beiden wortelen in het 
Vlaams-nationalisme De jeugd kan 
natuurlijk de lijnen scherper trekken, 
de idealen zuiver verklanken Dit 
brengt geen verwijdenng mee van de 
politieke vleugel van het Vlaams-natio-
nalisme omdat de Kontichse VNJ-
groep zeer goed beseft dat het moei
lijker IS idealen te verwezenlijken dan 
te poneren 

Vaste waarde 

W I J mogen de groep van Kontich — 
de Mane Van Gansen voor de jon
gens en de Odal voor de meisjes, als 
voorbeeld stellen voor zeer goed wer
kende jeugdgroepen Zij slagen er in 
om een voorbeeldige samenwerking 
tot stand te brengen met vele vereni
gingen, ook al IS er soms een grondig 
verschil van inzicht en werkwijze 
Kortom, de VNJ is een vaste waarde 
geworden in onze gemeente 

Wij willen bouwen. . . 

Anderzijds werd het VNJ-Kontich het 
vertrekpunt van verschillende ker
nen Hove, Edegem, Rupelstreek, Lier 
en Zwijndrecht ontstonden door het 
dynamisme van de Kontichse leiding 
De motor van dit geheel is ongetwij
feld de gewestleider Rik De Wever 
Met de steun van de verbondsleider 
architekt J Van Haerenborg en de 
gouwleider L Broeckx werden Kon
tich en zijn gewestelijke afdelingen uit
gebouwd tot stevige bolwerken van 
Vlaams-nationale jeugdbeweging 
Wel geleide en aantrekkelijke dien
sten verzekerden de uitgroei van het 
ledenaantal De kaderscholen en de 
vormingslessen waarborgden het 
Vlaams-nationaal karakter 

. . .Breng de stenen aan ! 

Ongewoon en opmerkelijk is ook het 
goede beheer van dtt gewest Daar

aan IS het Jongeren Steun Komitee, 
dat zich rond de jeugdkernen schaart, 
zeker met vreemd De bezielende lei
ding van het gewestelijk JSK door de 
h John Pellegroms maakte het moge
lijk dat het VNJ-Kontich zonder al te 
grote financiële moeilijkheden kan 
werken 
De bouw van het nieuwe jeugdheem 
te Kontich is daar het overtuigend 
bewijs van Te meer als wij weten dat 
de ouders die zich in het JSK vereni
gingen dit heem eigenhandig hebben 
gebouwd 

Moeilijk was zeker dit werkjaar, maar 
steeds bleef men het jaarparool in
dachtig Wij wil len bouwen... breng 
de stenen aan I 

Steun op giro VNJ-JSK Kontich Kre
dietbank 408-4014609-38 is evenwel 
momenteel een dwingende noodzaak 
Nu zondag 18 september 1977 zal het 
VNJ-Kontich zijn nieuwe heem inhul
digen De h Maunts Coppieters, voor
zitter van de Kultuurraad voor de 
Nederlandse Kultuurgemeenschap 
zal deze plechtigheid voorzitten Deze 
feestelijke gelegenheid zal dan ook 
de bekroning zijn voor de onbaatzuch
tige inzet van de vele mensen van het 
VNJ-gewest Kontich. 

Van h a r t e ! 

Onze Kontichse Volksunie wenst Rik 
De Wever en John Pellegroms en al 
hun medewerkers van VNJ en JSK 
van harte geluk met hun prachtig en 
hoogstverdienstelijk werk Zij mogen 
tevens weten dat zij ons vertrouwen 
en onze steun verdienen en ook krij
gen 
Volksunie - Kontich zal dan ook op 
zondag 18 september prezent zijn en 
nodigt tevens de bevriende afde
lingen uit om deze dag, samen met 
ons en deze jongeren, te komen mee
vieren. 
Kerels en Kerlinnekens, zoals het 
VNJ-Kontich zijn zeldzaam te zeld
zaam als je het ons vraagt 

Feestprogramma 
9 u. 3 0 : samenkomst van VNJ, 
JSK en alle vnenden van het 
V N J aan het station van Kon-
tich-Kazernen 

10 u.: optocht naar de heemwei
de via Kontich-Kazernen, Duffel-
sesteenweg, Mechelsesteen-
weg, Antwerpsesteenweg, Ede-
gemsesteenweg en Altenawijk 
(deelneming aan de autokara
vaan wordt zeer op pnjs ge
steld) 

11 u. 4 5 : H Mis en wijding van 
het heem door Anton Van Wilde-
rode 

14 u.: Dorpsspel door de VNJ-
scharen van de gouw Antwer
pen 

15 u.: ontvangst van de genodig
den 

17 u : plechtige slotformatie met 
heeminhuldiging door Maunts 
Coppieters, voorzitter van de 
Kultuurraad voor de Nederland
se Kultuurgemeenschap 

20 u.: gezellig samenzijn in het 
nieuwe heem 

Na het jaarlijks VU-dansfeest in de 
deelgemeente Hombeek-Leest van 
de fusiestad Nieuw-Mechelen, dat vo-
nge week plaats vond in de parochie
zaal van Hombeek, is het nu aan het 
VU-deelbestuur van Mechelen-Noord 
om haar aktiviteiten in te zetten Inder
daad ook te Mechelen heeft de fusie-
operatie haar invloed laten gelden op 
de VU-werking Nieuw-Mechelen 
werd immers verdeeld in een zestal 
deelgemeenten, die elk een eigen VU-
bestuur kozen en hun krachten 
samenbundelen in een overkoepeld 
bestuur voor de gehele stad Volks
vertegenwoordiger Joos Somers, die 
als het ware met éen been in Meche-
len-stad staat en met éen been in de 
randgemeente St-Kat-Waver, ligt sa
men met VU-voorzitter Nieuw-Meche
len, Herman Keldermans, aan de ba
sis van deze hennnchting van de VU-
werking in het Mechelse 

Beiden heb
ben hier hun organizatietalenten en 
een dosis wilskracht moeten gebrui
ken om op korte tijd de V U in de fusie
stad Mechelen een nieuw gelaat te 
geven 

De deelgemeente Mech^en-Noord 
omvat het noordelijk gedeelte van het 
oude Mechelen, de gemeente Walem 
en de wijk Kauwendaal St-Kat-Wa
ver, die nu bij Mechelen werden 
gevoegd Als inzet voor de VU-wijk-
werking werd op 6200 eksemplaren 
de «Omroeper Wijkkrant» huis-aan-
huis verspreid en het dienstbetoon 
van de V U in deze deelgemeente ver

stevigd Zo werden verscheidene 
nieuwe medewerkers ingeschakeld 
Tevens wordt nu ook de gelegenheid 
geboden aan de VU-simpatisanten uit 
de deelgemeente om elkaar beter te 
leren kennen Men is de mening toege
daan dat de Vlaams-Nationalisten nu 
eendrachtig moeten samenvoelen om 
de inzet van vele generaties te laten 
uitgroeien tot een werkelijk federaal 
en sociaal Vlaanderen 

Daarom wordt er op dinsdag 20 sep
tember te 20 uur een VU-etentje van 
Mechelen-Noord georganizeerd in de 
zaal «Het Oude Klooster», Kon Al-
bertstraat Walem (naast de kerk van 
Walem) Gastspreker is Bob Maes, 
VU-senator uit de «frontlijn» Brussel 
en het bedreigde gebied Vlaams-Bra-
bant I Men wordt verzocht vooraf in 
te schrijven bij de bestuursleden en 
VU-mandatanssen van Mechelen-
Noord of bij de deelgemeentesekreta-
ris Kris Van Caeyzeele, Kraaistraat 
33, Mechelen (tel 015/2179.60), de 
VU-voorzitter van de wijk Karel Sa-
len, Galgestraat 106, Mechelen (tel 
015/216945) en bij het VU-raadslid 
O C M W Koen Van Nieuwenhove, Ou-
debaan 66, Walem (tel 015/21 8342) 

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

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
^ teenhouwersves t , 52 Antwerpen Tel 03 31 35 63, 

Warme verbroedering Noord-Zuid te Wilrijk 
De weermaker is de inrichters van het 8ste Volksdansfest ival welgevall ig 
geweest - een stralende najaarszon bezorgde zowel de toeschouwers als de 
deelnemende groepen heel wat «warme momenten» .. 

De belangstell ing voor dit volkskultureel treffen was vreemd genoeg kleiner 
dan de vorige jaren. Lag dat aan de deelname van Nederlandse dansers — 
we durven het betwijfelen — of waren sommige Wij lr i jkenaars naar het Ant
werpse Schuttersfeest afgezakt, wie zal het zeggen ? We vonden het echter 
wel spij t ig dat op de verbroedering tussen Noord en Zuid zo weinig VU-men-
sen en welgeteld 2 van de 7 VU-mandatarissen aanwezig waren ! 

D B Kontich 

V E R S C H E I D E N H E I D 

De Nederlandse groepen kwamen uit 
Zelhem/Gelderland (Wij eren 't Olde 
en de Boerenkapel «de Nottekra-
kers»), Goes/Zeeland (Vodago) en 
Stompetoren/West-Fnesland (de 
Schermerdansers) Uit Vlaanderen 
waren aanwezig «de Krekels» (uit 
Bonheiden) en de eigen (organizeren-
d e ) V V K B « D e Kegelaar»» 
Wij zijn geen volk van spectaculaire 

Vijfde Vlaamse feestavond 
te O.LVrouw - en St.-Kateliine-Waver 
Sinds 1 januari van dit jaar werden de 
gemeenten O -L-Vrouw-Waver en 
St-Kat-Waver samengevoegd De 
VU-werking werd er gereoganizeerd 
de VU-afdelingen uit beide gemeen
ten kozen een overkoepelend bestuur 
terwijl een wijkbestuur per deelge
meente werd opgencht De nieuwe 
gemeente bestaat immers uit vier 
deelgemeenten, nl Katelijne-Centrum, 
Pasbrug-Nieuwendijk, Elzestraat en 
Waver In elke deelgemeente heeft er 
jaarlijks een grootse VU-manifestatie 
plaats, waaraan de andere deelge
meenten meehelpen in de Elzestraat 
het jaarlijks Vlaams dansfeest m Wa
ver een Vlaamse feestavond, in Kate-
lijne-Centrum het groots Sinterklaas
feest voor alle kinderen van de gehele 
gemeente, op Pasbrug-Nieuwendijk 
het Vlaams feest voor de derde leef
tijd 

Dit jaar wordt voor de vijfde maal 
een Vlaamse feestavond te O-L -
Vrouw-Waver ingencht Dit lustrum 

diende met de nodige luister bedacht 
Minister H De Bruyne heeft aanvaard 
als gastspreker op dit feestmaal te 
fungeren Gezien de hetze die tegen 
de VU wordt gevoerd sinds haar deel
name aan de regenng en de komende 

politieke stnjd om bij de wettekstvor
ming van het Egmontpakt het inschrij-
vingsrgcht in de zogenoemde Egmont-
gemeenten minstens uitdovend te ma
ken, zullen de woorden van minister 
De Bruyne terzake zeker ophelde
rend moeten werken Verder zal de 
expansie van onze Buitenlandse Han
del, waarvoor de minister verantwoor
delijk is, in belangrijke mete moeten 
bijdragen om de ekonomische knsis 
in bedwang te houden 

Het IS de eerste maal dat een VU-mi-
nister in het arrondissement Meche
len komt spreken Het VU-bestuur 
van St-Katelijne- en O-L-Vrouw-Wa
ver en haar mandatarissen vragen 
dan ook aan alle VU-verantwoorde-

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

- ) O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

lijken en -sympatisanten zo ruim mo
gelijk deel te nemen aan deze vijfde 
Vlaamse feestavond op zaterdag 17 
september 1977 te 20 u 30 in de feest
zaal «Graaf Van Elissem», Dorp te 
O-L-Vrouw-Waver (achter de kerk • 
aan het Dorpsplein van deze deelge
meente) Er IS een heerlijk koud buffet 
en een DJ voorzien, zodat er kan 
nagepraat en «nagedanst» worden 
op de tonen van Vadenks Muziekma-
chine I Inschnjvingen bij de VU-be-
stuursleden en VU-mandatanssen of 
op het VU-sekretanaat van de deelge
meente O-L-Vrouw-Waver, Bos
straat 50 Tel 015/756149 

K A P E L L E N - B A L 

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

EHBO In 
St.-Katelijne-Waver 
Opnieuw een winterkursus Eerste 
Hulp Bij Ongevallen (EHBO) vanaf 
donderdag 22 september e k om 20 
uur in het lokaal In de Wereld, Markt 
5, te Sint-Katelijne-Waver 

volksdansen en ook onze noorderbu
ren blinken daann met uit maar er 
was verfijning en vooral spontaniteit i 
W I J eren 't Olde — streng in 't zwart 
— blonk uit door zijn eenvoud Vo
dago, zowel door zijn autentieke kos
tuums als door de speelsheid van hun 
dansen en de Schermerdansers, door 
hun rijke kostuums en de manier 
waarop ze «ijs» en «windmolens» in 
hun nummers «zichtbaar» wisten te 
nnaken 

- De Krekels » uit Bonheiden gaan met 
alleen verfijnd gekleed, hun nummers 
zijn ook perfekt afgewerkt zodat het 
ook met hoefde te verwonderen dat 
ze dit jaar te Schoten tot de beste 
groepen behoorden 

«De Kegelaar» viel zowel met zijn 
dansen als met het vendelen in de 
smaak van het aandachtige publiek 

A K T I E T E G E N 
« S T E Y T E L I N C K » ? 
Vermelden we ten slotte nog dat « de 
kasteelheer» van Steytelinck nog al
tijd even discriminerend optreedt te
gen parkgangers die met njkelijk ko
men tafelen, zodat het hoogtijd wordt 
dat VU-WiInjk er eens invliegt met 
een ludieke aktie i 

Z A N D H O V E N 

Onze afdeling richt op 21 september 
te 20 u een informatieavond in over 
het gemeenschapsakkoord Mr P 
Doevenspeck en Hendnk Thijs zullen 
deze avond leiden en het akkoord ver
duidelijken Wij verwachten alle leden 
en belangstellenden in het Brouwers-
huis, Langestraat 25 

NIJLEN 

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. 

Bestuursverkiezingen 
te Deurne 
De bestuursverkiezingen van de afdeling Deurne vinden plaats op zaterdag 24 
september van 14 u tot 18 u in lokaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28, te Deurne 
Kandidaturen moeten ten laatste zondag 18 september toekomen op het sekre-
tariaat Carlo De Ridder, Boterlaarbaan 333, Deurne 

In overeenstemming met de statuten worden alle leden schnftelijk op de hoogte 
gebracht Opdat u met zou vergeten van uw stemrecht gebruik te maken toch 
deze kennisgeving 

K i N D E R K L A R O E N BABY-DE 
SIT 

De door onze jongeren ingenchte kin-
der-oppasdienst blijft werkzaam in
lichtingen bij een van de initiatiefne
mers , Katelijne Noels, tel 243581 

A L G E M E E N V L A A M S Z I F K E N -
F O N D S 

Het Algemeen Vlaams Ziekenfonds, 
voorheen de Vlaamse Ziekenkas, 
houdt haar zitdagen op de tweede en 
de vierde dinsdag van de maand van 
14 u tot 16 u 45 in lokaal Trefpunt 

R U B E N S T E N T O O N S T E L L I N G 
Nog altijd in het teken van het Rubens-

laar op 18 sept (zondag) trekt de 
Deumese VU-Vrouwenknng met het 
hele gezin naar het Museum van 
Schone Kunsten, uiteraard te Antwer
pen, voor een geleid bezoek 
Inschrijvingen noodzakelijk in lokaal 
Trefpunt of bij Julienne Hereygers, tel 
248806 

S A M E N Z W E M M E N 
Het maandelijkse zwemmen in VU-
verband gaat verder > De eerste 
woensdag van de maand zwemmen 
WIJ met ons gezin in het Arenabad 
var, Deurne Afspraak om 19 u aan 
de ingang of later in het water zelf (tot 
20 uJ 

WIJ 8 
15 SEPTEMBER 1977 



WIJ IM D€ l/OLKSUMI€ 

Borgerhout huldigt 
burgemeester 
Stappaerts 
Het Feestkomrtee van de VU-afdeling 
Borgerhout, nodigt alle leden, sympati-
zanten, vnenden en kennissen (dus 
ook leden van VU-afdelingen van 
andere gemeenten) uit op de feestzit-
ting die gehouden wordt naar aanlei
ding van de huldiging van de heer 
Dirk Stappaerts, bij zijn benoeming 
tot burgemeester van de gemeente 
Borgerhout 
Programma 
Verwelkoming door het afdelingsbe
stuur door de heer Bert Verbeelen, 
schepen Optreden van De Vaganten 
Feestrede door de heer Hugo Schiltz, 
nationaal voorzitter V U 
Zondag 18 september 1977 om 20 
uur zaal Pax, Sterlingerstraat 80, te 
Borgerhout (Inkom gratis) 

O v e r l i j d e n : 
De h Jan Scheyltens-De Meyer, gebo
ren 1906 Vaderlandstraat 30, Borger
hout Begrafenis ging door op 10 
augustus 1977 
G e b o o r t e : 

Eveliene, kleindochter van de h en 
mevr Bert Verbeelen, dochter van 
Michel en Mia Lafaille-Verbeelen uit 
Culemborg-Nederland op 11 augus
tus 1977 

Wel en wee uit 
Hoboken 
Droefenis : 
BIJ een ongeval in Londen, verloor ons 
gemeenteraads- en tevens bestuurs
lid Jos Van den Nieuwenhof te gelij
kertijd vier naaste bloedverwanten nl 
twee zusters en schoonbroers 
Het bestuur, alle Volksunie-leden en 
sympatizanten, bieden aan Jos en zijn 
familie hun innige deelneming aan 

Bal: 
Op zaterdag 8 oktober 1977, heeft 
ons 16^ bal plaats in de zaal Nieuwe 
Spiegel, Kioskplaats, Hoboken, met 
het «Bert Lenny Combo» Aanvang 
om 21 u Inkom 80 fr Kaarten reeds 
te bekomen bij de bestuursleden 
Allen hartelijk welkom 
Vlaamse Kulturele Kring Jan 
P e e t e r e : 

Vrijdag 23 september 1977 om 
20 u 30 Kwisavond «Vlaanderen 
Vroeger en Nu » Lokaal Steynstraat 
85, 2710 Hoboken Hoe meer zielen, 
hoe groter de vreugd i 

ERASMUSSCHOOL 
Handels en autorijschool Begijnen 
vest 99 Antw 
Tel 3360 58 en 4505 31 
Elke maandag om 19 u. verkeers
reglementen 
10 % KORTING VOOR VU-LEDEN 

Vlaamse vrouwen 
vieren kermis 
te Merksem 
Zoals reeds eerder op deze bladzijde 
aangekondigd, gaat de jaarlijkse 
Vlaamse Kermis, ingericht door 
« Vrouwen van Vandaag », voor de 7e 
maal door op zaterdag 17 en zondag 
18 sept e k telkens vanaf 15 u m zaal 
Tijl, Bredabaan 298 Ook dit jaar heb
ben onze dames er weer voor ge
zorgd, dat allen groten zowel als klei
nen, zich op een gezonde wijze zullen 
kunnen vermaken en ontspannen Te
vens werden verschillende nieuwighe
den voorzien terwijl ook enkele za
ken, die een paar jaar uit omloop 
waren, terug werden opgediept Er zal 
dus weer« voor eick wat wils » te bele
ven vallen op 17 en 18 sept vanaf 
15 u in zaal Tijl, dus allen daarheen U 
komt toch ook ' 

BESTUURSVERKIEZING 
In de loop van de maand oktober zal 
in onze afdeling de bestuursverkie-
zing doorgaan Verdere berichten hier
omtrent o m wat betreft het indienen 
van kandidaturen en juiste datum en 
uren waarop de verkiezing zal plaats
vinden, zullen later volgen 

ANTWERPEN 

OVERLIJDEN 
Te Antwerpen overleed op 10 sep
tember jl. de heer Karel Lacroix 
aktief in verscheidene Viaatns-natio-
nale middens en mede-oprichter van 
de Volksunie Deurne Hij was een 
hard en onverstoorbaar werker voor 
de Vlaamse zaak. Aan zijn nabestaan
den betuigen we ons oprecht leedwe
zen 
Karel Lacroix wordt begraven te 
Deurne. Samenkomst te 10 u. a.s 
zaterdag 17 september in de rouw
kamer van de begraafplaats Deurne-
Ruggeveld 

ANTWERPEN-STAD 

Diensitbetoon • Elke maandag van 16 
tot 19 u op het sekretanaat Wetstr 
12, door Volksvertegenwoordiger A 
De Beul Tel sekretanaat 368465 
Bestuursverk iezing: Op donderdag 
27 oktober Alle leden worden verwit
tigd langs het Kontaktblad Kandidatu
ren binnen op het sekretanaat, schrif
telijk, ten laatste op dinsdag 11 okto
ber 

Canvassing : Propagandatocht op za
terdag 1 oktober, pamflettenaktie Bij
eenkomst sekretanaat om 13 u 30 
Kerstfeest VU-gepensioneerden 
Het traditionele kerstfeest op zondag 
11 december Enkel voor VU-leden 
gepensioneerden woonachtig Antw 
Stad Men wordt verwittigd 
Te k o o p . Posters, kleefplaten, wim
pels, enz 

len bovendien een gebouw met toebe
horen toegewezen knjgen in het Cen
trum van de hoofdstad 
Maar er is nog meer i Op het vlak van 
gezondheidszorg wil Vic Anciaux pre
ventief werken met de publikatie van 
een brochure met het verspreiden 
van een soort identiteitskaart voor de 
gezondheid en vooral met het uitbou
wen van niet minder dan 40 equipes 
v/oor thuisverzorging Immers, in het 
v'ijfjarenplan van de regering werd 
beloofd de thuisverzorging te verbete
ren met een ploeg per 25000 inwo
ners 

En V I C Anciaux benadrukte ten slotte 
" D e patiënten moeten in hun eigen 
taal behandeld en verzorgd worden 
Dit geldt met alleen voor de Belgische 
bevolking, maar ook voor de vreemde
lingen Een Nederlands expenment 
wordt op mijn kabinet bestudeerd om 
tolken aan de vreemdelingen en aan 
de gezondheidswerkers ter beschik
king te stellen » (hds) 

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 fr die 
tevens een nummer draagt voor een 
knaltombola' 

G R O O T - L U B B E E K 

Afdeling Groot-Lubbeek nodigt U uit 
op haar eerste afdelingsbal op vrijdag 
20 september om 20 u Reuze tombo
la Plaats Witte Hoeve-zaal, Bouter-
semstraat 1 te Binkom 

HEKELGEM 

Zaterdag 1 oktober 1977 groot Volks-
uniebal met dans- en showorkest 
«The Freak» Zaal Gildenhuis, Kerk
straat Hekelgem Aanvang 20 u 30 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 
Plaatsen van hulpkokkin en van 
helper-kok worden openver-
klaard 
Huidige aanvangswedde 25175 
fr of 26 006 fr, bruto per maand, 
naargelang de kandidaten ge
rechtigd zijn op standplaatver-
goedmg of op haardtoelage 
Een vergelijkend examen zal af
genomen worden, waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar, die zal aanvang ne
men bij de benoeming van de 
eerst m aanmerking komende 
kandidaat 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren, de mannelijke 
kandidaten bovendien een mili-
tieattest (model 33) 
Leeftijdsvoorwaarden de leef
tijd van 21 jaar bereiken en deze 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op 3091977 Toepassing 
der wetten van 3 81919, 27 51947 
en 27 71961 
Een bijzondere reglementering 
op de standplaatsverplichtmg is 
van toepassing 
Inschrijvmgsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
"bekomen op de 7e Afdeling/Per
soneelszaken, Lange Gasthuis
straat 39 Antwerpen (tel 031/ 
310970 of 329835) 
De aanvragen dienen op het 
Sekretanaat Lange Gasthuis
straat 33 Antwerpen toegeko
men te zijn uiterlijk op 30 9 1977 

Adv 07 

GOOIK 

MOSSELKERMIS 
De VU-afdeling Gooik, Staf De Don-
cker provinciaal raadslid, de leden 
van de gemeenteraad en O C M W 
nodigen u van harte uit op hun jaarlijk
se mosselkermis op vrijdag 16 en 
zaterdag 17 september, telkens vanaf 
18 uur en zondag 18 september vanaf 
12 uur, m De Groene Poort, dorp te 
Gooik 

Kapster begeeft zich ten huize 
Haar snijden 
brushing 
Voor alle 
02/2155058 

- watergolving -

inlichtingen, tel 
Adv 08 

ZO€K€RC)€S 
— Jongeman van 22 jaar, met 
het diploma van moderne ekono-
mische humaniora en een jaar 
binnenhuisarchitektuur, leger
dienst reeds volbracht zoekt 
een betrekking van bediende of 
vertegenwoordiger, in de omge
ving van Merchtem Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11, te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, tel 
015/21 79 00 of rechtstreeks bij 
de betrokkene zelf, tel 052/ 
3 5 5 7 9 2 » N100 

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

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

— Zoekt werk in de omgeving 
van Brussel-Leuven Afgestu
deerde hoger middelbaar onder-
wijs-diploma, daktylografie Kon-
tal<t opnemen met Marcel De 
Broyer, Italielaan 6, 1900 Ovenj-
s e T e l 02/6876176 N101 

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

JETTE 

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

KESTERBEEK 

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

Zie verder biz. 12 

BRABANT 
Vic Anciaux geeft welzijnszorg stevig 
Volgende week zal een nieuw koninkl i jk besluit betreffende de Brusselse 
PMG-centra (centra voor psycho-medische hulp) in het Brussels ministerieel 
komitee besproken worden Dat zal het vooral de Vlaamse centra in Brussel 
moeten mogeli jk maken om hun welzi jnszorg op een behoorl i jke manier uit te 
bouwen, aldus staatssekretaris Vic Anciaux op een perskonferentie, vorige 
maandag. 
De staatssekretaris had, ter gelegenheid van de publikatie van een brochure 
van de Welzi jnsraad «Als mensen in de knoop zitten >, nog heel wat ander 
nieuws 

Onder meer dat de O C M W s (openbare centra voor maatschappeli jk welzijn) 
én ook de ziekenhuizen in uitvoering van hel Egmontpakt moeten gespl i tst 
worden, zodat de Brusselse Vlamingen kunnen beschikken over autonome 
instel lmgen (Zie ook bIz 3) 

Voorzitter Dolf Cauwelier van de 
Brusselse Welzijnsraad (een bestendi
ging van een der werkgroepen van 
het kongres van de Brusselse Vlamin
gen) wees erop dat zijn organizatie 
zowat alle nederlandstalige gezond
heids- en welzijnsdiensten in Brussel 
omvat Om mensen in moeilijkheden 
de weg naar hulpverleningscentra te 

•wijzen werö zopas een folder gepubli
ceerd met adressen van centra voor 
geestelijke gezondheidszorg en kon-
sultatiebureaus voor psychische en 
sociale moeilijkheden 
Deze folder kan verkregen worden bij 
de Brusselse welzijnsraad de Smet 
de Naeyerlaan 154, bus 8 te Brussel 
1090 

Op de perskonferentie belichtte me
vrouw Josée Van Remoortel de wer
king van de diensten voor geestelijke 
gezondheidszorg die in het Neder
lands werken Vorig jaar kwamen 
daar zowat 770 mensen aankloppen, 
waarvoor gezamenlijk 9862 afspra
ken werden geteld 
Zij wees erop dat deze Vlaamse dien
sten evenwel met karige overheids
steun moeten werken, en dat boven
dien de werkingskosten sinds juli 
1975 (O met meer werden uitbetaald 
Bovendien is een betere geografische 
spreiding nodig want veel mensen 
(uit Eisene, Ukkel, Woluwe) moeten 
een fikse tocht door de grootstad 
maken om een Vlaams centrum te vin
den De zogenoemde PMG-centra 
kampen eveneens met gebrekkige 
mogelijkheden Bij drie koninklijke be
sluiten voor gelijkaardige centra in het 
Vlaamse gewest worden gunstiger 

normen voorzien Zo bijvoorbeeld 
wordt geen maximym aantal voltijdse 
maatschappelijk assistenten voor
zien in Brussel wil de overheid hoog
stens 3 teamleden bezoldigen 

GESPREKSTAFEL 

Staatssekretaris Anciaux kondigde 
daarop een nieuw KB voor deze 
PMG-centra aan Maar hij beloofde 
tevens dat spoedig ook nog andere 
belangwekkende initiatieven zullen ge
nomen worden Omdat de welzijns
zorg in het Brusselse, en zeker voor 
de Vlamingen, tot nog toe nogal 
chaotisch verliep, dient er koordi-
natie nagestreefd te worden 
Daarvoor zal in opdracht van het 
staatssekretariaat voor sociale zaken 
een overzichtelijke sociale kaart opge
steld worden over de infrastruktuur 
en de noden van de bevolking Vervol
gens wil de staatssekretaris een « ge-
dokumenteerde gesprekstafel» aan 
het werk zetten Daarvoor zal uiter
aard op de eerste plaats een beroep 
gedaan worden op de Brusselse wel
zijnsraad 

Deze wordt trouwens belast met een 
globale studie over de bejaardenpro-
blematiek 

Met de bestaande verenigingen en 
diensten zal aan de gesprekstafel het 
beleid uitgestippeld worden De 
staatssekretaris verwijst daarbij naar 
de werking van de Limburgse raad 
voor samenlevingsopbouw Zowel de 
welzijnsraad als andere koepelorgani-
zaties, zoals BRAL (leefmilieu) en 
APSKW (sociaal-kultureel werk) zul-

BRABANT 
Vic Anciaux geeft welzijnszorg stevige injektie 

WIJ 9 
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DE GEWESTELIJKE 
ONTWIKKELINGSi 

Naar aanleiding van de publiciteit, die de GOM-Ant-
werpen gekregen heeft bij de redding van de meubel
fabriek DE KEMPEN, heeft een organizatie van werk
gevers het nodig geoordeeld haar (negatief) stand
punt ten opzichte van het algemeen GOM-beleid in 
een nota te moeten verwerken en aan de staatssekre-
taris EYSKENS te overhandigen. 
De stelling, die erin verkondigd wordt, wordt bijgetre
den in een artikel dat verscheen in het blad TRENDS 
op 1 augustus 1977. Zowel in de perskommentaren 
als in de hogergenoemde nota zitten nogal wat mis
verstanden. 
Anderzijds heeft de VOLKSUNIE destijds sterk aan
gedrongen om in het direktiekomitee van de GOM 
een vertegenwoordiger te krijgen en aldus bij het 
GOM-beleid van nabij betrokken te worden. Dit is 
ook aanvaard en de jongste ontwikkeling van het 
beleid van de GOM-Antwerpen is overigens niet zon
der steun van de VOLKSUNIE tot stand gekomen. 
Daaron zal ik trachten in enkele artikels de werking 
van de GOM te verduidelijken en sommige stand
punten, ingenomen door de werkgevers, kritisch te 
benaderen. 

Wat is de GOM ? 

Op 15 juli 1970 werd door het parlement de kaderwet 
houdende de organizatie van de planning en de ekono-
mische decentralizatie goedgekeurd, en gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad van 21 juii 1970. Twee konink
lijke besluiten houdende bepaling van de datunn van 
inwerkingtreding van deze kaderwet werden vervol
gens uitgevaardigd in het BS van 1 augustus 1970 
voor de artikels 1 tot 5, die de planning betreffen (K B 
31 augustus 1970) en op 31 december 1970 voor de 
artikels 6 tot 15, die handelen over Planbureau, Dienst 
voor Nijverheidsbevordenng, Gewestelijke Ekonomi-
sche Raden en Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschap
pijen CK B 24 december 1970) 

Doelstelling en aktieterrein. 

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen zijn, lui-
dens art 15 § 1 van de kaderwet van 15 juli 1970, 
publiekrechtelijke instellingen met rechtspersoonlijk
heid. Art 15 > 2 bepaalt hun bevoegdheden als volat 
a) houden zich bezig met de algemene studie, de kon-
ceptie en de promotie van de ekonomische ontwikke
ling van hun gebied, 
b) maken de inventans op van de noden van hun 
streek, nemen de stand van de in uitvoenng zijnde wer
ken op en zenden alle voor het opstellen en het uitvoe
ren van het ontwerp van gewestelijk plan nuttige gege
vens aan de bevoegde Gewestelijke Ekonomische 
Raad, 
c) beschikken, met het oog op de verwezenlijking van 
het Plan, ten aanzien van de pnvé-sektor en van de 
overheid, over een algemeen recht van voorstel, stu
wing en koordinatie van de voorstellen ter bevordering 
van de ekonomische bedrijvigheid, van de ruimtelijke 
ordening, van de sociale uitrusting en van de geweste
lijke infrastruktuur, 
d) kunnen, met eigen middelen, elk onroerend goed ont
eigenen, uitrusten, verhuren, verkopen of inbrengen en 
iedere konkrete handeling stellen, die de in het Plan 
bepaalde private of publieke investenngen kan bespoe
digen of uitbreiden, 
e) voeren uit of laten uitvoeren, op last van de Staat en 
op diens kosten, eventueel van de provincie of van de 
gemeenten, alle onteigeningen, alle werken en alle 
andere openbare opdrachten van technische aard, 

O kunnen, indien de pnvé-sektor in gebreke zou blijven, 
met de technische en financiële medewerking van de 
Nationale Investeringsmaatschappij of van elke betrok
ken Gewestelijke Investeringsmaatschappij, zelfs in-
dustnele projekten op gang brengen, inzonderheid 

deze voorgesteld door de Dienst voor Nijverheidsbe
vordenng De daartoe vereiste bevoegdheid wordt 
bepaald bij Koninklijk besluit, na advies van de betrok
ken Gewestelijke Ekonomische Raad» 
In het Staatsblad van 29 september 1973 verscheen 
het KB van 17 september 1973 houdende organizatie 
van de kontrole op de gewestelijke ontwikkelingsmaat
schappijen 
Het koninklijk besluit van 24 december 1975 (BS 9 
januari 1976) regelt de bevoegdheden van de geweste
lijke ontwikkelingsmaatschappijen, vereist tot het op 
gang brengen van industriële projekten De GOM's die
nen in een huishoudelijk reglement de procedures vast 
te leggen die moeten gevolgd worden alvorens een 
openbaar industneel initiatief mag genomen worden 
Ten slotte is er de wet van 30 maart 1976 (B S 1 apnl 
1976) houdende de organizatie van het overheidsinitia
tief 

Samenstelling 

In toepassing van art 15 van de Kaderwet van 15 juli 
1970 houdende de planning en de ekonomische decen
tralizatie moeten de provincieraden het initiatief nemen 
tot het opnchten van de GOM's Overeenkomstig het 
KB van 16 juni 1972 heeft de provincieraad van Ant
werpen in zijn zitting van 22 juni 1972 volgend besluit 
genomen « De provinciale raad spreekt zich uit voor 
de oprichting van één Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappij voor de provincie Antwerpen, waarvan 
als uitgangspunt het werkgebied thans samenvalt met 
de bestaande bestuurlijke provinciale grenzen» Het 
advies van de Gewestelijke Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen was gelijklopend (bijeenkomst van 10 juli 
1972) In overeenstemming hiermede werd het werkge

bied van de GOM-Antwerpen vastgesteld bij een in 
ministerraad overlegd koninklijk besluit van 2 augustus 
1972 (BS 6 september 1972) 
De statuten voorzien in een algemene vergadenng, in 
een beheerraad en in een direktiekomitee De verschil
lende leden die deel uitmaken van deze drie beleidsni
veaus worden opgesplitst in leden van de publiekrech
telijke sektor enerzijds en de pnvaatrechtelijke sek-
tor anderzijds De leden van de publiekrechtelijke sek
tor moeten op alle niveaus in de meerderheid zijn De 
leden van de publiekrechteluke sektor worden aange
duid door de provincieraad, door de belangrijkste 
gemeenten van de provincie en door verschillende 
interkommunale verenigingen De leden van de privaat
rechtelijke sektor bestaan uit vertegenwoordigers 
van het Vlaams-ekonomisch verbond, van de Belgi
sche Boerenbond, van het Nationaal Knstelijk Midden
standsverbond, van het Algemeen Kristelijk Vakver
bond, van het Algemeen Belgische Vakverbond en 
van de Algemene Centrale van Liberale Vakbonden 
van België 

De meest recente evolutie 
Wanneer wij de lijst van de bevoegdheden hernemen 
die in de aanvang van het eerste artikel zijn opgesomd 
IS het duidelijk dat enkel de eventuele industriële initia
tieven aanleiding tot diskussie zijn Deze bevoegdheid 
IS de meest spektakulaire en eigenlijk ook de meest 
reële Daar de meeste Vlaamse GOM's nog met, of 
nog maar pas, operationeel werden, is op dit vlak tot 
op dit ogenblik met veel verwezenlijkt Alle GOM's zijn 
gekonfronteerd met verschillende aanvragen tot parti-

Het Volksunie-standpunt 
Hoewel gelovend in de vnje marktekonomie is de 
Volksunie nooit afkeng geweest van een zekere vorm 
van overheidstussenkomst 
Het IS duidelijk dat deze evolutie onafwendbaar is 
Bovendien behoort het tot de specifieke taak van de 
staat om een aantal korrekties aan te brengen aan 
deze vnje marktekonomie Deze algemene pnncipes 
worden door alle politieke formaties aanvaard, zelfs 
door de liberale, zij het dan met tegenzin 

De kaderwet van 15 juli '70 werd dan ook door ale poli
tieke partijen aanvaard In de provinciale raden werd 
het princiep van de oprichting van de gewestelijke ont
wikkelingsmaatschappij aanvaard met eensgezind
heid 

Waar trouwens iedereen akkoord kon gaan met de lan
ge lijst van (teoretische) bevoegdheden die de GOM 
toebedeeld kreeg, was er toch wel enige kontroverse 
over de bevoegdheid voor het nemen van industnele 
initiatieven Ook dit werd in principe aangenomen, 
maar wij zullen verder zien op welke wijze het door 
bepaalde kringen wordt geïnterpreteerd 

Wanneer de oprichting van de gewestelijke ontwikke
lingsmaatschappij vrij eensgezind werd aangenomen, 
dan was dit lang met waar voor de praktische uitwer
king De grote diskussie was te weten of er eén of 
meerdere Vlaamse GOM's moesten komen De Volks
unie heeft van bij de aanvang met klem verdedigd dat 
het absoluut noodzakelijk was om tot de opnchting 
van één grote Vlaamse gewestelijke ontwikkelings
maatschappij te komen Slechts deze ene GOM voor 
gans Vlaanderen zou een voldoende grote koncentra-
tie bezitten aan geldmiddelen, mensen en technische 
kennis Bovendien zou ze in staat zijn om plaatselijke 
tegenstellingen te verminderen in plaats van ze op te 
schroeven 

Tenslotte zou slechts deze ene Vlaamse GOM vol
doende macht en invloed hebben om een tegenge-
wicht te vormen tegen de éne Waalse GOM en ten 
opzichte van de centrale overheid over voldoende 
invloed beschikken Dit Volksunie-standpunt werd op 
22 6'72 in alle Vlaamse provinciale raden verdedigd 
door de woordvoerders van de Volksuniefrakties en 
op 107'72 door de partijvoorzitter Frans VAN DER 
ELST in de gewestelijke ekonomische raad voor Vlaan
deren Het mocht met baten De CVP, hienn gesteund 
door de BSP, wilde haar vat op het provinciale bednjf 
met lossen en stemde voor de oprichting van 5 verschil
lende provinciale GOM's In 1977, dus 5 jaar na de 
oprichting van de GOM's, is het wel interessant vast te 
stellen dat de voogdij van de centrale overheid zo 
groot IS geweest dat de werking van de GOM's 
slechts nu stilaan van de grond is gekomen en de voor
bije 5 jaar werden besteed aan de goedkeuring van de 
statuten, van het personeelsstatuut, en het personeel
kader Zodanig zelfs dat voor de Oostvlaamse GOM 
het personeel slechts vanaf september '77 zal kunnen 
aangeworven worden De voorbije jaren hebben duide
lijk bewezen dat de Volksunie gelijk had, maar ook de 
toekomst zal de Volksunie gelijk geven in de meest for
mele zin van het woord 

Inderdaad, langzaam is ook het VU-standpunt dat de 
provinciale raden als politiek beleidsniveau in een fede
raal Vlaanderen overbodig waren, tot de andere politie
ke partijen doorgedrongen 
Na de Volksunie hebben ook de CVP, de BSP en zelfs 
de PVV erkend dat de provincies als politiek beleidsni
veau met konden overleven Dit zal noodzakelijkerwij
ze moeten leiden tot de versmelting van de 5 Vlaamse 
GOM's in éen enkele Vlaamse GOM, zodat het Volks
unie-standpunt terzake met 5 jaar vertraging zal wor
den verwezenlijkt 

WIJ ie 
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cipatie in industriële ondernemingen, dus industnele ini
tiatieven in de konkurrentiele sektor 
Enkel de GOM-Antwerpen, die ook het vroegst opera
tioneel was, nam twee kleine participaties in kleine 
bedrijven die daarmee hun tewerkstelling duidelijk kon
den uitbreiden De meest spektakulaire tussenkomst 
van de GOM-Antwerpen bestond in de overnamen, 
samen met de staat, van het meubelfabriek DE KEM
PEN De GOM nam hier een participatie van 50 mil
joen, samen met de staat, die voor hetzelfde bedrag 
intekende 

Terloops weze opgemerkt, dat de NV DE KEMPEN 
werkzaam was in een moeilijke sektor, nl de meubelin-
dustne, vooral in gevaar was gebracht door een te gro
te afzet in Frankrijk, en door een gebrek aan vooruit
zicht van het vroegere beheer, die de zaken op hun 
beloop hadden gelaten en met tijdig hun modellen had
den aangepast aan de meest recente evolutie Alle 
onderzoekingen, zowel door de dienst van het open
baar krediet, van het Ministerie van Financien, als van 
de beroepsfederatie der meubelfabrieken, waren posi
tief wat de overlevingskansen van de fabriek betrof op 
voorwaarde dat nieuwe kapitalen konden gevonden 
worden 
Welnu, in de prive-sektor was dit kapitaal met te vin
den De overname van de fabriek door de G O M kreeg 
een zeer grote weerklank in de kranten, de radio en de 
televisie en was de direkte aanleiding voor een reaktie 
van het Vlaams-Ekonomisch Verbond, die een nota 
opstelde en overhandigde op het Staatssekretariaat 
voor Streekekonomie 

In een nota, die op 8 juli 1977 aan de staatssekretans 
Mare Eyskens werd overhandigd, wordt gesteld dat de 
aktiviteiten van de GOM in een totaal verkeerde rich
ting worden gestuurd 
Men betwist weliswaar met, dat de GOM's zelf indus
triële initiatieven kunnen nemen, maar dan slechts wan
neer de privé-sektor in gebreke blijft en dan nog onder 
bepaalde voorwaarden 

1 Elk projekt moet grondig onderzocht worden, meer 
bepaald op het vlak van de ekonomische rentabiliteit, 
kostprijs en marktmogelijkheden, 
2 Daarbij moet de tewerkstelling steeds voorrang knj-
gen 
In de jota wordt dan verder verzet aangetekend tegen 
het feit, dat gemeenschapsgelden zouden besteed wor
den aan bedrijven zonder toekomst daar zulks de kon-
kurrentie zou vervalsen Verder wordt in de nota 
gezegd, dat de huidige ontwikkeling van de GOM's 
financienngsorganismen maakt voor bedrijven in moei
lijkheden, daar waar de specifieke taak van de GOM's 
zou moeten liggen in de kollektieve sektor Tot zover 
de nota 
Een gelijkaardige gedachtengang wordt overigens 
gevolgd in het hoger geciteerde artikel van TRENDS, 
zie uitgave 1 81977 

Kritische benadering 

van het wericgeversstandpunt 

Zoals hoger uiteengezet is er slechts één belangrijk 
industrieel initiatief door de GOM's genomen nl een 
participatie van 50 % in de NV DE KEMPEN (de over
ige 50 % zijn in handen van de staat en een klem 
gedeelte, ongeveer 1 % in handen van het kaderperso
neel) 

Het IS duidelijk dat de reaktie van de werkgeversorga-
nizatie door deze operatie is ingegeven Is deze hou
ding verdedigerbaar ? 

De GOM-Antwerpen heeft geoordeeld dat het dossier 
van de NV DE KEMPEN positief was 

A Sinds maanden werden de beheerraden bijge
woond door afgevaardigden van het openbaar krediet, 
zijnde een dienst van het Ministene van Financien, dat 

bedrijven kontroleert, die overheidsgelden hebben 
opgenomen Het uitgebreid rapport door deze dienst 
opgesteld, was zeer positief 
B Een rapport door de beroepsfederatie der meubel-
fabnkanten was eveneens zeer positief 
C Een rationaliseringsplan werd opgesteld waaruit 
bleek, dat 200 arbeiders moesten afgedankt worden 
(wat geschiedde) en het produktiegamma werd tot de 
helft herleid Een gedeelte van de stock werd uitver
kocht en het verkoopsapparaat werd grondig her
vormd Bovendien werd door de vroegere aandeel
houders getracht vreemd kapitaal aan te trekken, 
maar tevergeefs De privé-sektor had geen belangstel
ling en bleef in gebreke 
De voorwaarde gesteld in de hogergenoemde nota 
schenen derhalve vervuld Maar hier stellen zich ver
schillende vragen 

1 W I J hebben zo even gezien dat de vroegere aan
deelhouders met bereid waren nieuw kapitaal in de 
vennootschap in te brengen Maar dat zij ovengens na 
een uitgebreide prospektie er ook met in slaagden kapi
taal in de privé-sektor te vinden De prive-sektor die 
overigens vertegenwoordigd is in het direktiekomitee 
van de GOM, was hoe dan ook uitgebreid geïnfor
meerd over de mogelijkheden van het bednjf 
Men stelt zich derhalve de vraag welke nsiko'swil dat 
zgn nsikodragend kapitaal wel dragen"? Wil dit hoe 
dan ook nog wel risiko's nemen"? Het is anderzijds 
voor iedereen duidelijk dat het tewerkgesteld perso
neel wel alle nsiko's moet dragen 

2 Deze houding wordt overigens op een schrijnende 
wijze bewezen door het feit, dat de aandelen die de 
G O M en de Staat onderschreven heeft nog steeds 
kunnen overgekocht worden door de pnvé-sektor aan 
de inbrengwaarde Maar tot op heden is er geen 
belangstelling 

3 Maar er is veel meer Men moet zich de vraag stel
len waarover de prive-sektor zich eigenlijk beklaagt 
De Gom nocht de Staat noch de overheid in het alge
meen wesen of zoeken gekonfronteerd te worden met 
reddingsoperaties of vragen tot reddingsoperaties van 
pnvébednjven Integendeel ze worden met deze pro
blemen gekonfronteerd buiten hun wil om of m a w ze 
ontvangen bezoeken of vragen van pnvébednjven, die 
in moeilijkheden zijn 
Op dat ogenblik hebben deze bedrijven reeds bij hun 
natuurlijke geldschieters zoals de banken, kredietinstel
lingen enz getracht nieuwe kapitalen aan te trekken 
Het IS slechts wanneer dit met lukt, dat ze bij de GOM 
belanden 
Op dat ogenblik wordt de overheid voor een zeer 
belangrijke beslissing geplaatst De vraag van deze 
bedrijven gewoon naast zich neerlegeen, brengt haar 
verantwoordelijkheid in het gedrang op dezelfde wijze 
en misschien nog in een meer sterke mate, dan op 
deze vraag trachten in te spelen 
Nemen wij het voorbeeld van de GOM-Antwerpen Ze 
wordt gekonfronteerd met een vraag tot participatie 
van de NV Meubelfabrieken DE KEMPEN , na vnj gron
dige studie wordt vastgesteld, dat deze meubelfabnek 
mogelijk te redden is Had de GOM, zoals delen van de 
pnvé-sektor het vragen, dan deze vraag ondanks alles 
moeten af>/vijzen met het gevolg dat 150 arbeiders-
plaatsen reddeloos verloren gingen"? Of moest ze 
zoals de GOM gedaan heeft op deze vraag inspelen, 
een kapitaal van 50 miljoen frank mobilizeren, en 
samen met de Staat, die eenzelfde bedrag inbrengt, 
trachten deze werkgelegenheid te redden"? Men stelt 
zich ovengens de vraag waarover de pnvé-sektor zich 
beklaagt"? Ze had de mogelijkheid het nieuw kapitaal 
te onderschrijven, maar had geen belangstelling De 
aandelen, die de overheid zelf heeft onderschreven, 
zijn nog steeds te koop Indien wie ook van de prive-
sektor nu nog belangstelling heeft kan ten alle tijde 
deze aandelen kopen 

4 Vaak wordt beweerd, dat de kapitaalsinbreng van 
de overheid, hetzij GOM of Staat, de konkurrentie-posi-

tie van de bedrijven vervalst Maar men moet zich 
objektief de vraag stellen welk verschil het uitmaakt 
voor de konkurrentiepositie van een bednjf, of het aan
delenkapitaal in het bezit is van de overheid of van de 
privé-sektor Kapitaal is kapitaal, in wiens handen het 
zich ook moge bevinden 

Het maakt het produceren als dusdanig met goedkoper 
Buiten de kapitaalsinbreng kreeg de NV DE KEMPEN 
kredieten van de NMKN, maar slechts in de mate en 
onder de voorwaarden, die gelijk zijn aan deze waaron
der alle andere bedrijven deze kredieten kunnen beko
men Ook hier is dus de konkurrentiepost met vervalst 
De opmerking van de werkgeversorgamzatie zou 
slechts gegrond kunnen zijn, indien de NV DE KEM
PEN systematisch met verlies zou produceren en deze 
verliezen door de overheid systematisch met nieuwe 
kapitaalinjekties weggewerkt worden Welnu bij de red
dingsoperatie werd door de GOM en de Staat zeer dui
delijk gesteld, dat het bednjf zichzelf zou moeten behel
pen en de kapitaalinbreng éénmalig was en niet zou 
herhaald worden 

Dus geen herhaling van gekende voorbeelden als Val 
St-Lambert en Fabelta Het geherstruktureerde bedrijf 
kan er dus met op rekenen, dat andere dan de nog 
geprogrammeerde verliezen zouden goedgemaakt 
worden en het heeft de zekerheid dat eventuele verlie
zen in geen geval door de overheid zullen gedragen 
worden 
Op welke wijze vervalst het GOM-beleid dan ook 
maar in enige mate het normale spel van de vnje kon-
kurrentie of met andere woorden, hoe werd de NV DE 
KEMPEN bevoordeeld"? 

Dat de GOM's, als ze dan al uit hun startblokken 
schieten, meteen wel zorgen voor opmerkelijke én 
omstreden ekonomische projekten blijkt nog maar 
eens uit dit bericht, nog niet zolang geleden groot 
nieuws in de pers. Na de GOM-Antwerpen is nu ook 
de GOM-Brabant aktief. Zullen ook de andere drie 
GOM's met luide trom hun intrede in het bedrijfsle
ven melden ? 

5 De reële bezwaren van de prive-sektor tegen het 
GOM-beleid, kunnen evenwel zeer gemakkelijk tot een 
enkel worden teruggebracht nl dat de GOM zich zou 
moeten beperken, tot industriële initiatieven in de kol
lektieve sektor, nl verwerking van vaste en vloeibare 
afvalstoffen, waterzuivering, m a w taken die de pnvé-
sektor ofwel met wil, ofwel met kan vervullen, maar die 
in ieder geval normaliter verlieslatend zijn 

6 De taak van de overheid in het algemeen en van de 
G O M in het bijzonder gaat evenwel veel verder 
A Het gebeurt veelvuldig, dat ondernemingen in moei
lijkheden komen, die ofwel toevallig, ofwel van voorbij
gaande aard zijn 

Veroorzaakt door fouten in het beheer zelf, zoals 
— onvoorziene investenngen, 
— het op de markt brengen van een verkeerd model, 
— het aanleggen van onvoldoende reserves, wan
neer de zaken goed gaan, 
— de onwil van de aandeelhouders opnieuw kapitalen 
te investeren wanneer het nodig mocht blijken, enz 
Ofwel moeilijkheden, die van voorbijgaande aard zijn, 
maar die bepaalde bedrijven met kunnen overbruggen 
bv het verloren gaan van buitenlandse afzetgebieden 
tengevolge van een gewijzigde muntpanteit enz 
Volgens vele vooruitzichten zijn dergelijke bednjven te 
redden wanneer nieuw kapitaal wordt bijeengebracht 
denken wij bv aan de werkhuizen CLAEYS in West-
Vlaanderen Men stelt zich de vraag of de overheid 
met het recht en in het huidige maatschappijverband 
zelfs de plicht zou hebben om dergelijke bedrijven te 
redden 
B Andere bedrijven zijn wellicht ten dode opgeschre
ven BV metaalbedrijf Rodange Athus enz Hier is een 
overheidstussenkomst slechts verantwoord, als het 
beperkt is in de tijd en enkel om sociale redenen, nl de 
herklassering van de arbeiders mogelijk te maken 
Men mag bovendien met vergeten dat de Staat in 
ieder geval de financiële gevolgen draagt van een 
groot deel van het sociaal passief van de bednjven die 
hun aktiviteiten stopzetten Alleen al de werkloosheids
vergoedingen waarvoor de gemeenschap opdraait ver
rechtvaardigen de hoger beschreven reddingsopera 
ties 
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Zo kan het niet meer verder 

Nieuwe maratonzitting Groot-Leuven 
In een Leuvens maandblad kondigt BSP-fraktieleider L Tobback voor de 
herfst - nieuwe lange nachten • aan. De gemeenteraad van 1 september, met 
liefst 80 punten op de dagorde, liep alvast uit tot kwart vóór vier 's ochtends. 
De verenigde gemeentelijke kommissies kwamen om 19u. 30 samen om de 
gemeenteraad voor te bereiden. De burgemeester had gedacht op een half 
uur klaar te komen, hij gaat ervan uit dat er bij de raadsleden onvoldoende 
belangstelling is voor die vergadering. Ook de afzonderlijke gemeentelijke 
kommissies komen niet van de grond, sommige kommissies kwamen nog 
nooit bijeen, ruimtelijke ordening vergaderde slechts éénmaal... Belangrijke 
beslissingen als de aankoop van een fabriek voor 17.500.000 fr. om er de cen
trale reinigingsdiensten In onder te brengen, worden door het Kollege geno
men en gewoon ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd. Op de 
dag zelf dat de raad bijeenkwam, waren de gebouwen door de stadsdiensten 
al in gebruik genomen. 

De oppositie wenst de voorgelegde 
beslissingen grondig te bespreken. De 
nneerderheid kan dat niet verhinderen 
en is bovendien inwendig fel verdeeld. 
Herhaaldelijk vragen BSP en V U be
paalde punten die helemaal niet drin
gend zijn, in de bevoegde kommissies 
te bespreken. Het gaat vooral over 
problemen van ruimtelijk ordening 
(rooilijnplannen van de Kapeldreef en 
de Bremstraat in de deelgemeente 
Heverlee). Telkens worden die vragen 
afgewezen. De groeiende ontevreden
heid bij de oppositie over de gevolgde 
werkwijze en de zenuwachtigheid bij 
de meerderheid doen de bespre
kingen lang uitlopen en scheppen 
soms pijnlijke incidenten. Dat is geen 
klimaat meer om de stad goed te 
besturen. Bovendien brengen die lan
ge vergaderingen het openbaar karak
ter van de raadszittingen in het ge
drang. 

Ook op de perstribune is het ongenoe
gen merkbaar. Het Laatste Nieuws 
schrijft: «In elk geval zou het goed 
zijn dat op het stadhuis gezocht 
wordt naar een georganizeerde aan
pak van het beleid op een basis zoals 
vereist in een stad met 100.000 inwo
ners ». 

I M P R O V I Z A T I E 

Schepen Knops van Heverlee acht 
zich nog steeds de alleenheersende 
burgemeester van zijn vroegere ge
meente. Hij tracht uiterst aanvechtba
re beslissingen als de bouw van flats 
in het Jezuïetenpark, het verkavelen 
van 25 ha gronden achter de Brem
straat, het verbreden van de Kapel-
dreef, door de gemeenteraad te ja
gen. Bestemmingsplannen voor die zo
nes zijn er niet, hij houdt geen reke
ning met de nieuwe entiteit Groot-Leu
ven, die aan een grondige herziening 
van de ruimtelijke ordening toe is. 
Alleen een struktuurplan biedt daar
voor een uitkomst De schepen wekt 
de indruk slechts partikuliere belan
gen van bouwpromotoren en van de 
bouwmaatschappij Hugral, waarvan 
hij voorzitter is en wil blijven, door te 
drijven. De burgemeester zal moeten 
ingrijpen, zoniet komt hij binnen afzien
bare tijd voor ernstige problemen te 
staan. Uiteindelijk moet hij waken 
over de belangen van de stad. 

SLECHT NEDERLANDS 
Van bij de eerste raadszitting heeft 
de V U het gebrekkige Nederlands 
waarin de raadsbeslissingen opge
steld zijn, gelaakt. Voor ons is dat een 
beleidspunt. Wat van schoolkinderen 
geëist word t geldt ook voor de over
heid. De stadssekretaris dient over 
het korrekte taalgebruik van de admi
nistratie te waken. Ook de schepenen 
die de raadsbeslissingen onderteke
nen, zijn hiervoor verantwoordelijk 
Een fraai staaltje: « De huidige toilet
ten bevinden zich op de koer met deu
ren die er rechtstreeks op opengaan 
en zijn verouderd»' De slechte taal 
wijst evenzeer op improvizatie en 
overhaasting. 

OMDAT MENSEN 
BELANGRIJK ZIJN 
De V U had zich voorgenomen zich te 
beperken tot korte, zakelijke tussen
komsten. De BSP schijnt het vooral te 
willen halen met lange pleidooien, die 
telkens weer stranden op de onwil 
van de meerderheid. 
Toen de tarieven voor de stedelijke 
zwembaden ter sprake kwamen, vroe
gen Arlette Lambrechts en Van Itter-
beek de vrijstelling van inkomgeld 
voor de schoolkinderen, omdat het 
zwemmen gewoon een punt is uit de 
schoolprogramma's en het lager on
derwijs kosteloos is. Volgens de sche

pen van sport nemen de schoolkinde
ren 40 % van de zwembeurten voor 
hun rekening. De V U vroeg eveneens 
die vrijstelling voor minder-validen. 
Het was tergend om zien hoe de 
armen van de CVP en PVV de lucht 
ingingen om het amendement van de 
V U weg te stemmen, wat Van Itter-
beek de ironische uitdrukking ontlok
te : «omdat mensen belangrijk zijn». 

VERPLICHT ADVIES 
Rob Vandezande diende bij de be
spreking van de statuten van de 
gezinsraad een amendement in dat 
ertoe strekte de stad te verplichten 
voor alle aangelegenheden van het 
gezin de gezinsraad om advies te vra
gen. Dat werd natuurlijk geweigerd. 
Van Itterbeek onthield zich bij de 
stemming om de kans aan te grijpen 
fel protest aan te tekenen tegen de 
handelwijze van het stadsbestuur dat 
de gemeentelijke kommissies min
acht Hoe zou het bestuur dan de 
leden van de advizerende raden eer
biedigen. «We zitten er voor spek en 
bonen bij», besloot Van Itterbeek, wat 
burgemeester Vansina laaghartig 
deed repliceren: «Als ge nog een 
keer in de meerderheid zult zetelen, 
zult ge hetzelfde doen ». 

GEEN REINIGINGSDIENST 
ONDER HET 
SPORTCOMPLEX TE 
KESSEL-LO 
Op dat punt heeft de VU-Kessel-Lo 
het gelijk aan haar kant gekregen. Bur
gemeester Vansina wilde aanvanke
lijk de reinigingsdiensten van Kessel-
Lo en de stadsmagazijnen onderbren
gen in de grote ruimte onder de sport
hal, wat in strijd is met het BPA van 
de sportzone. Een plaatselijk aktieko-
mitee was ertegen in verzet gekomen. 
De stad kocht nu de oude fabriek van 
firma Donckers op aan de vaart en 
gaat daar de centrale reinigingsdienst 
huisvesten. De VU keurde die beslis
sing van het stadsbestuur goed. Al
leen de BSP onthield zich. 

VLAAMSE KUNSTENAARS 
Over de Prijs van Leuven voor beel
dende kunst ontspon zich een boeien
de diskussie. Het reglement van de 
Prijs schreef voor dat enkel kunste
naars die in het «Nederlandstalige 
gedeelte van het land» hun woon
plaats hebben, voor de prijs kunnen in 
aanmerking komen. Van Itterbeek zei 
dat dan de Vlaamse kunstenaars uit 
Brussel-hoofdstad niet kunnen mee
dingen. Hij wenste ook dat alle 
Vlaamse kunstenaars, waar ze ook 
wonen, kunnen deelnemen en stelde 
voor gewoon de term « Vlaamse kun
stenaars» te gebruiken. Uit de hele 
diskussie, waaraan ook Maurits Van-
haegendoren aktief deelnam, blijkt 
hoezeer het nodig wordt aan de natio
naliteiten in Belgiè een rechtskundige 
uitdrukking te geven, bij voorbeeld 
door het invoeren van de sub-nationa
liteit. Het heeft wat moeite gekost, 
maar het begrip «Vlaamse kunste
naar» staat nu ingeschreven in een 
stedelijk reglement 

E.V.I. 
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Ukkel opende wijkhuis 
" Duizenden vrijwilligers staan dagelijks op de barrikaden van het ver
enigingsleven en graag breng ik een hulde aan al die stille veld
werkers. Als we de tel goed hebben bijgehouden zijn er een goede 
700 Vlaamse verenigingen; er zijn koepelorganizaties opgericht, sek-
tor per sektor, gemeente per gemeente en met name verwijs ik hier 
naar de zeer belangrijke werking van de sociaal-kulturele raden. 
Toch verwijs ik met nadruk naar recente studies die hebben aange
toond dat slechts ongeveer 20 procent van de Brusselse Vlamingen 
door het verenigingsleven bereikt worden... 80 procent NIET dus. Ik 
vraag in dit verband dat al onze raden en verenigingen een verdub
belde, een vertienvoudigde inspanning zouden doen om die niet geor-
ganizeerden, die geïsoleerden, die meestal autochtone « Brusseleirs » 
te bereiken. Daartoe moeten specifieke metoden ontwikkeld worden, 
specifieke technieken van animatie, van onthaal, van sociaal dienstbe
toon, van individuele kontakten. In deze optiek en vanuit deze reële 
bekommernis stelt zich precies het probleem van de infrastruktuur. 
Door het inplanten van ontmoetingsruimte, trefcentra en vooral wijk
of buurthuizen, ontstaan er immers bijna vanzelfsprekende mogelijk
heden voor het sociaal-kultureel werk. 

En in deze wijkhuizen kan op een systematische wijze ook gestart 
worden met sociale dienstverleningen. U weet dat naast de kuituur, 
ook de sociale zaken tot mijn bevoegdheden behoren: welnu, deze 
bundeling van bevoegdheden, kulturele en sociale, opent enorme 
mogelijkheden inzake integratie van het brede veld van het welzijns
werk. Op deze integratie-idee zal mijn beleid toegespitst worden; de 
Brusselse Vlamingen moeten én in hun individuele én in hun gemeen
schappelijke noden en behoeften een volledige service kunnen ont
vangen. Het IS mij een genoegen en vreugde het EERSTE Vlaamse 
wijkhuis van de Brusselse agglomeratie te mogen openen.» 
Aldus staatssekretaris Anciaux bij de officiële opening van het wijk
huis Carloo, vorig weekend te Ukkel. 

Staatssekretaris Anciaux en direkteur Frans Minnaert 

Vlaamse dagschool 
voor kunstonderwijs in de maak 
Er bestaat tot op heden geen nederlandstalige rijksschool met dagonderwijs 
voor kunsten in de Brusselse agglomeratie. Nochtans is daar een grote 
behoefte aan. Trouwens, momenteel telt eert franstalige dagschool in het Ter-
kamerenbos 30 th. — of 150 — Vlaamse leerlingkunstenaars I 
Op de opening van een tentoonstelling in het Anderlechts Erasmushuis, vori
ge zaterdag, verklaarde staatssekretaris Vic Anciaux 'dat deze situatie 
onhoudbaar is ', en dat hij de nodige beleids- en budgettaire maatregelen zal 
nemen om spoedig een Vlaamse dagschool voor kunstonderwijs te openen. 
De h. Anciaux verheugde zich bij deze gelegenheid over de flinke werking 
van de rijksmuziekakademie en van de akademie voor beeldende kunsten. Hij 
herinnerde aan de toename van het leerlingen-aantal: van een bescheiden elf
tal tot 600 leerlingen (na de fusie met Molenbeek) op 6 jaar tijd... 
Anciaux : < In alle objektiviteit: Anderlecht is een pilootgemeente inzake kultu
rele werking van de Vlaamse gemeenschap», (hds) 

« Zwarte week » weegt nog door 

VU-Overijse 
wil uit rode cijfers 
Nu de vakantieperiode achter de rug 
is, doet de VU-afdeling Overijse een 
dringend beroep op de solidariteit van 
afdelingen, vooral uit het veilige 
Vlaamse hinterland. 
Door de schijnheiligheid van haar bur
gemeester ts de gemeente Ovenjse 
de laatste maanden herhaaldelijk in 
de politieke belangstelling gekomen. 
Alle (politieke !) media ten spijt, weten 
zeer weinigen dat het diezelfde burge
meester met zijn CVP-PVV-BSP-kolle-
ge is, die Overijse gedurende jaren 
aan de franstaligen heeft verkocht . . 
Terzake. Tijdens de «zwarte week» 
die de jongste parlementsverkiezin
gen is voorafgegaan, is het de Volks
unie — en de VU alleen I — die de 
Vlaamse kastanjes uit het zeer hete 
vuur heeft moeten halen (de burge
meester was als een held... onvind
baar). Tijdens diezelfde week werden 
verscheidene VU-mensen door ver
geldingsmaatregelen getroffen in hun 
persoonlijke goederen De aangerich
te schade bereikt talrijke tienduizen

den. De VU-afdeling Overijse heeft 
het als een prestigezaak op zich geno
men al deze mensen schadeloos te 
stel Ion. 
Maar de zware financiële uitgaven 
van de jongste gemeenteraadsverkie
zingen — van nul naar drie gemeente
raadsleden I — én de parlementsver
kiezingen — die zeer zwaar wogen in 
de fameuze «korridor» ! — hadden 
de afdelingskas reeds in de rode cij
fers gebracht En dan kwam de klap 
op de vuurpijl. 

Deze klap moesten wij psychologisch 
dragen, maar kunnen wij niet Daarom 
deze oproep. 

Afdelingen, individuelen, steun ons 
a.u.b. Wanneer wij (moeten) bezwij
ken, krijgt de Vlaamse beweging een 
ferme deuk. Uw steun (klein of grooü 
wordt in volle oprechtheid dankbaar 
aanvaard op ons afdelingsnummer 
437-8092751 -79, met vermelding 
«franskiljonse vernieling ». 

Hef afdelingsbestuur Overijse 

Wandeltocht naar 
Opwijk en 
Vogelreservaat Trod 
Op zondag 18 september richt VTB-
V A B Hekelgem als inzet van zijn 
najaarswerking een wandeltocht in. 
Samenkomst aan de kerk van Mazen-
zele vanaf 13 u. 45. Vertrek om 14 u. 
stipt. 
Deze boeiende, familiale wandeltocht 
van maximaal 8 km leidt doorheen het 
dorp van de boogschutters (Mazenze-
le) door Droeshout en langs de histori
sche Gulden-Boomhoeve naar het Vo
gelreservaat Trod te Opwijk. De eige
naar, kunstenaar Bert Van den 
Broeck, leidt het bezoek aan het reser
vaat waar het ringwerk kan bijge
woond worden. (Gelegenheid tot pik-
nik). 
Terug langs de legendarische Kintska-
pel naar Mazenzele-Dorp. 
Alle deelnemers voorzien zich best 
van waterdicht schoeisel, zoniet laar
zen. Deze prettige tocht wordt geleid 
door Roger Verbeeren. Iedereen, jong 
en oud, mag deelnemen en ontvangt 
bij de inschrijving een schets en 
beknopte beschrijving van de wandel
tocht. Pri js: 15 fr. (kinderen 5 fr.). 
Leden van de Vlaamse Wandelaars
bond : 10 fr. 

VAB-pechverhel-
pingskursus te 
Affligem 
Een unieke gelegenheid om U tijdens 
een viertal lessen, die op maandag 10, 
woensdag 12, donderdag 13 oktober 
telkens te 19 u. 30 en op zaterdag 15 
oktober om 15 u., in het Kultureel Cen-
trum-Affligem worden gegeven, de no
dige technische kennis bij te laten 
brengen om zelfs kleine defekten aan 
uw wagen te herstellen. Gunstprijs 
voor leden VAB-VTB 200 fr. voor 4 
lessen. Niet-leden: 400 fr. Beperkt 
aantal deelnemers. Belangstellenden 
nemen best onverwijld kontakt op 
met hogervermeld sekretariaat. 

>y 
Dames en heren, in uw belang 

wendt U voor uw 
SCHILDER- BEHANGWERKEN en 

VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 'l vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054/33.37.56 
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Maurits Coppieters hield VU te St.-Joost 
boven de doopvont 

• " ^ ' '<«S 

Vorige week donderdag werd in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, 
je weet wel die SOS-gemeente van Cudell , de Volksunie-afdeling met entoe-
siasme boven de doopvont gehouden. 
Voorzit ter R. De Heyn dankte speciaal de afgevaardigden van de peterge
meente Lebbeke, die met hun gids de h. Callaert, aanwezig waren. 
Gemeenteraadslid Patrik De Vliegher beklemtoonde het belang van de inzet 
van de vlaamsnationalisten in Sint-Joost. Het is inderdaad niet zonder beteke
nis dat uitgerekend op dit moment, na de ondertekening van het Egmontpakt, 
in Sint-Joost-ten-Node een VU-afdel ing werd opger icht 

Een entoesiast en verdiend applaus 
oogstte Maurits Coppieters, voorzit
ter van de Nederlandse Kultuurraad, 
om zijn heldere redevoering over het 
gemeenschapspakt. 
De gastspreker beklemtoonde onder 
meer 

«Hef /s onwaardig, in de mond van 
een Vlaming, te horen dat de VU zich 
verkocht zou hebben om de hunker 
naar minister-portefeuilles te bevre
digen 

Wél IS het ons doel om een efficient 
Vlaams gezag uit te bouwen.» 
Drie zaken zijn in dit verband noodza
kelijk ; 
1 Er IS geen pakt indien de drieledige 
gev^estvorming zonder de tweeledige 
gemeenschapsvorming zou uitge
werkt worden , 
2. Het einde van de unitaire staat, en 
de uitbouw van een senaat der twee 
gemeenschappen is een voldongen 
fei t , 

3. De drieledige gewestvorming van 
1970 wordt nu omgebogen tot een 
tweeledige gemeenschapsvorming, 
of noem het • tweeledig federalisme 
In 1970 heeft de V U vruchteloos 
bewezen hoe katastrofaal de dneledi-
ge grondwetsherziening voor de Vla
mingen zou geworden zijn. Zij die 
toen aan die fameuze herziening mee
gewerkt hebbqn durven thans de V U 
verwijten zichzelf verkocht te hebben 
om in de regenng te treden 
En Mauri ts Coppieters besloot kon-
sekwent, maar niet zonder nadruk: 
• De VU is in deze regering getre
den om haar doelstel l ingen — voor
al het tweeledig federalisme — te 
verwezenli jken. Indien de huidige re-
geringskoali t ie ons streven op es
sentiële punten verhindert of tegen
werkt, dan zullen wijzelf het breek
punt bepalen.» (AM en hds) 

LIMBURG 

A 24: wachten op Mathot 
Nadat de VU-parlementsleden Wi l ly Desaeyere en Jaak Gabriels de minister 
van Openbare Werken Mathot gewaarschuwd hebben dat de vol tooi ing van 
de omstreden autoweg A 24 in Limburg uiteindeli jk betekent dat de staat 34 
mil jard fr. weggooit , heeft nu ook het Limburgs aktiekomitee de minister een 
wetenschappel i jk dossier overhandigd waaruit duideli jk het onnut van de 
A 24 b l i j k t 
Over de ministeriële besl issing tasten waarnemers in het duister. De V U -
parlementsleden maken zich inmiddels geen begoochelingen : op het kabinet 
van openbare werken werd reeds rondverteld dat de A 24 er ondanks alles 
toch zal komen... 

De Limburgse VU-parlementsleden 
hebben er minister Mathot reeds eer
der op gewezen dat de A 24 
• ekonomisch gezien een te laag 
rendement zal hebben, vergeleken 
met geli jkaardige projekten, 
• dat deze autoweg een onverant
woord grote schade aan de natuur 
zal aanrichten en 
• dat het tewerkstel l ingsprobleem 
in Limburg met deze autoweg geens
zins zal opgelost worden. 
Het aktiekomitee A 24 heeft zopas 
een lijvig dossier (ruim 100 bladzijden) 
op de ministeriele tafel gelegd. In 
zeven hoofdstukken wordt de minis
ter diets gemaakt dat de A 24 om eko-
nomische verkeerstechnische, socia
le, ecologische en landbouwkundige 
redenen geen miljoeneninvestering 
waard is. 

VEILIGHEID 

Bij de voorstelling van het dossier 
schitterden de CVP-volksvertegen-
woordigers door hun afwezigheid. Zij 
hadden allerlei redenen om het gezel
schap van de A24-contestanten te mij
den 
Dat IS met de eerste keer. Hun 
CVP-vrienden in de beheerraad van 
de interkommunale E 39 die tegen het 
vciksprotest in de A 24 willen door

drukken, hebben hen op hun hand 
gekregen. 
Wat mee verklaart dat het A 24-pro-
jekt nog steeds een kans op realizatie 
heeft. 
Omdat aktiekomitees dikwijls verwe
ten wordt dat zij geen alternatieven 
voorstellen heeft het aktiekomitee te
gen de A 24 in het dossier voor de 
minister aan dit hoofdstuk een bijzon
dere aandacht gewijd. 
Op de eerste plaats wordt voorge
steld de verkeersproblemen op te los
sen door de geplande expresweg 
Mol-Lommel-Neerpelt een aansluiting 
te geven op de Boudewijnsnelweg, en 
deze ook te laten inhaken op de E 9 in 
Nederland. 
Het probleem van de ontsluiting van 
Noord-Limburg zou hierdoor meteen 
een goede oplossing krijgen. 
Ook wordt voorgesteld op korte ter
mijn de N 15 tussen Helchteren en de 
Nederlandse grens te verbreden. 
Het vak Houthalen-Hasselt verdient 
evenzeer modernizeringswerken. 
Johan Sauwens, voorzitter van het 
Jongerenfront: 
' W i j zijn ervan overtuigd dat iets 
moet gedaan worden om de vei l ig
heid in de woonkernen van Hechtel 
en Lommel-kolonie te verhogen. 
Maar de A 24 biedt ons daarvoor 
geen enkele oplossing. De bestaan

de r i jksweg N 15 zal ont last Ook de 
geluidshinder zal hierdoor niet wor
den verlaagd. 

BULLDOZERS 

Het aktiekomitee A 24 heeft er de 
minister van Openbare Werken 
voorts op gewezen dat de aanleg van 
fietspaden en voetpaden in en om 
Hasselt voorrang verdienen, en dat 
ook heel wat aan het openbaar ver
voer ten goede dient veranderd te 
worden. Voorts werd gepleit voor de 
versnelde aanleg van de A 2 die Has
selt met Leuven, en langs de E 5 met 
Brussel, zal verbinden En tenslotte 
bekende het aktiekomitee n o g : « Wi j 
hebben de t i jd niet meer gevonden 
om een inventaris op te stellen van 
alle secundaire wegen die een nieuw 
wegdek en of een verbreding behoe
ven. Het ministerieel beleid kan dit 
misschien inschakelen in het kader 
van een zinnige tewerkstel l ing voor 
jonge werklozen •. 
Minister Mathot heeft het dus nodig 
geoordeeld nieuwe werken aan de 
A 24 voorlopig op te schorten. En om 
voldoende op de hoogte te zijn van 
de Limburgse protesten kwam hij 
zowaar overwaaien voor een werkbe
zoek. Nu is het wachten geblazen op 
de ultieme ministeriele beslissing. Het 
aktiekomitee tegen de A 24 heeft 
alvast gewaarschuwd dat harde ak-
ties zullen georganizeerd worden, 
mocht de minister ondanks alles toch 
't sein op groen zetten voor de bulldo
zers die de A 24 in een vernielende 
tocht door Noord-Limburg zouden 
trekken. Johan Sauwens van het Jon
gerenfront : « Dan zullen wij ons on
genoegen tot in de hoofdstad én op 
straat kracht bijzetten >. (hds) 

Grimbergen bouwt mee 
met Smak aan eigen tehuis 
SMAK, staande voor Sint-Maarten 
Aktie Komitee, groepeert een aantal 
Vlaams-sociaal voelende jongeren die 
een Sint-Maarten Aktie voeren ten 
voordele van Eigen Thuis vzw, een 
gezinsvervangend tehuis voor alleen
staande mindervaliden uit Halle-Vil-
voorde. Het projekt (dg voorbereiden
de werken zoals straten enz. startten 
deze week) wordt geïntegreerd in 
een Grimbergse woonwi jk ; zodat he t 
samen met z'n gemeenschapsvoorzie
ningen zoals café, zaal enz geheel 
deel uitmaakt van de Gnmbergse 
gemeenschap, en dus afwijkt van de 
gangbare tehuizen voor mindervali
den of ouderen. 

Na voorbereidende akties (benefiet
avond 24 april, baksteenslag 14 mei) 
startte-ti jdens het afgelopen kermis-
weekeind te Grimbergen-Centrum de 
grote SMAK-baksteenslag Onder de 
slogan «Bouw een steentje mee» 
werden honderden bakstenen (In plas

tiek) verkocht die tot Pasen 78 dienst 
doen als spaarpot Dan worden ze 
terug opgehaald. In de loop van de 
maanden september en oktober zul
len de baksteen-spaarpotten deur-
aan-deur verkocht worden, over heel 
Nieuw-Grimbergen. Wie hieraan wil 
meewerken kan terecht telkens om 
13 u.: zaterdag 10/9, Kerkplein Hum-
beek; zondag 11/9, Kerkplein Bei-
gem, zaterdag 24/9, zaterdag 1/10 
en zondag 2/10, Kerkplein Grimber
gen ; en zaterdag 8/10, Kerkplein 
Strombeek-Bever. 
Andere akties zijn de SMAK-T-Dans-
ant (8 oktober '77, FenikshoO, de Apo-
teose (met free-podium, benefiet-op
tredens, rommelmarkt en verkoop per 
opbod, enz.... 16 april '78). Financiële 
steun kan ook op reknr. 001-0581702-
69 van SMAK-Grimbergen. 
Wie wil meewerken kan inlichtingen 
vragen bij Stephane Rummens, sekre-
tarls SMAK, Beigemse steenweg 146, 
1850 Grimbergen. 02/269.31.60 

Nieuws uit het kanton Peer 
Sinds de jongste parlementsverkiezingen is er een intensieve en vruchtbare 
samenwerking tot stand gekomen tussen de VU-afdelingen uit Peer en Hech-
tel-Eksel. 
Vergaderingen en aktiviteiten worden samen georganizeerd, veelal ook rond 
de persoon van ons provincieraadsl id Wil fr ied Wijsmans, waarmee we nu een 
hoge troef hebben in het spel met onze tegenstrevers. 
Deze samenwerking heeft o.a. reeds geresulteerd in de maandelijkse uitgave 
van een informatieblad, op ruim 500 eksemplaren, een uitgebreide organizatie 
van het sociale dienstbetoon in onze streek en niet te vergeten een flinke aan
groei van het ledental in beide gemeenten. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Door de beide afdelingen Hechtel-Ek-
sel en Peer werd het Noordlimburgs 
Centrum voor Maatschappelijk Werk 
en Naschoolse Vorming opgericht 
Waarbij de dienst Maatschappelijk 
Werk alle aspekten van het sociaal 
dienstbetoon voor zijn rekening 
neemt 
Iedereen, leden, simpatizanten kan 
hier terecht met zijn problemen. Dage
lijks ter beschikking: 
Mevr. Manette Wijsmans, Hasseltse-
baan 7A, Hechtel-Eksel, telefoon 
73.44.41 of Jaak Indekeu, Grotstraat 
18, Peer telefoon 73.55.09. 

De zitdagen zijn als volgt verspreid : 
Provincieraadslid Wil f r ied Wijsmans, 
Hasseltsebaan 7A, Hechtel : elke za
terdag vanaf 18 j ju r en op telefoni
sche afspraak, iedere dag : 73.44.41. 
Jaak Soors, lid OCMW, Kaulillerweg, 
15, Grote Brogel : elke dag aan huis 
ter beschikking en op telefonische 
afspraak: 46.37.35. 
Reimond Eerlingen, Steenweg Linde 
12B, Linde Peer: elke maandag thuis 
van 18 uur tot 20 uur en verder op 
telefonische afspraak: 73.56.94. 
Jaak Knevels, Lindedorp 38, Peer: 
elke dag aan huis. 
Johan Blervacq, Heerstraat 19, Ek-
se l ; elke zondagvoormiddag van 10 
uur tot 12 uur. 
Jef Bussels, Hasseltsebaan 61, Hech
tel : elke dag aan huis ter beschikking 
of op telefonische afspraak: 73.55.35. 

FINANCIEN 
Koken kost natuurlijk geld, lekker 
koken nog meer. Steun van leden en 
simpatizanten is steeds van harte wel
kom : Kredietbank rek. 454-2051421-
37, tn.v. Steunfonds Gewest Peer. 
U kunt natuurlijk uw steun ook per

soonlijk overhandigen aan een onzer 
bestuursleden (zie hierboven) 

BAL PROVINCIERAADSLID 
WIJSMANS 
Op 22 oktober a.s. organizeren de 
beid afdelingen het eerste bal van pro
vincieraadslid Wilfried Wijsmans. 
Gelieve te noteren; wij rekenen op de 
deelname van leden en simpatizanten, 
ook uit de omringende afdelingen, die 
ook steeds op onze aanwezigheid 
mochten rekenen. 

Tombolaprijzen voor dit bal zijn na
tuurlijk van harte welkom. 
Men zal ze bezorgen, of een telefoon
tje geven zodat wij zorgen voor opha
ling : Reimond Eerlingen, Steenweg 
12B, Linde-Peer, tel. 73.56.94. 

VERDERE PLANNEN 
In de nabije toekomst staan er nog 
ettelijke dingen in onze agenda W e 
willen hier zeker aanstippen aktivitei
ten die we willen ondernemen op het 
vlak van ledenwerving. Kent U nog 
kandidaat-leden, in uw familie- of vrien
denkring, signaleer ons dat wij zullen 
hun een bezoek gaan brengen. 
In het winterseizoen zullen we een 
meeting organizeren, waarbij tegelijk 
een gezellige samenkomst voor leden 
en simpatizanten wordt georgani
zeerd. Meer nieuws hierover volgt bin
nenkort 

SEKRETARIATEN 
Voor verdere problemen van dienst
betoon, voor medewerking aan het 
bestuur, voor lidmaatschap of steun, 
enz. kunt U natuurlijk steeds de afde-
lingssekretariaten raadplegen: 
Wilfned Heylen, Bremstraat 10, Eksel, 
tel. 73.51.68; Jaak Indekeu, Grotstraat 
18. Peer (ünde), tel. 73.55.09. 
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OOST-VLAANDEREN 

VU in arr. Oudenaarde aan slag! 
Na een volle inzet bij de verkiezingen, de hulde aan Lieven Bauwens te 
Oudenaarde voor zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger, het dankfeest 
aangeboden door Lieven Bauwens en Germain De Rouck op de Visvi jvers te 
Nukerke, eindigde het polit iek seizoen met een H-jul i viering te Oudenaarde, 
viering die vooral de jeugd aantrok. 
Ondertussen werd er echter ook gewerkt naast de afdelingen Brakel en 
Oudenaarde werden nu ook de afdelingen Ronse, Huise-Zingem, Wortegem-
Petegem en Maarkedal georganizeerd of gereorganizeerd terwij l hetzelfde 
aan gang is voor Kluisbergen, Zwalm-Horebeke, Kruishoutem en Lierde Al 
deze afdelingen moeten voor het einde van het jaar nieuwe besturen kiezen 
om dan de arrondissementele raad en de nationale raad te hernieuwen voor 
het begin van 1978 

Langzaam maar zeker beginnen de afdelingen van het arrondissement Oude
naarde dan ook naar buiten te komen Voor het eerste halfjaar kunnen we 
reeds volgende manifestaties vermelden 

C o p p i e t e r s naar de V l a a m s e 

A r d e n n e n 

Op 24 september komt de voorzitter 
van de Nederlandse Kultuurraad Mau-
rits Coppieters naar ons arrondisse
ment om zich te informeren naar de 
kulturele noden van de Vlaamse Ar
dennen HIJ zal ontvangen worden in 
de hoofdplaats van het arrondisse
ment en vervolgens een tocht doen 
over Maarkedal Kluisbergen Ronse 
en Brakel 
Het volledige programma van de dag 
en een overzicht van de noden op kul-
tureel gebied van een streek zoals de 
Vlaamse Ardennen zullen in de vol
gende nummers van « Wij» een plaats 
krijgen Nu reeds kunnen we aan 
onze lezers meedelen dat Maunts 
Coppieters te 19 u 30 zal ontvangen 
worden in de St-Hermesgalerij te Ron
se HIJ wordt er verwelkomd door Ger 
mam De Rouck en zal in het kader 
van de tentoonstelling van «Kunste
naars uit het Waasland» die loopt 
van 11 september tot 4 oktober zijn 
bevindingen meedelen over zijn kultu
rele tocht door Zuid-Vlaanderen U 
moet er door uw talrijke aanwezig 
heid voor zorgen dat de komst van de 
voorzitter van de Nederlandstalige 
Kultuurraad een sukses word t 

A l l e n naar B r a k e l o p 1 o k t o b e r ! 

Terwijl de derde verkiezingsronde te 
Brakel nog altijd in de lucht hangt 
wordt te Brakel duchtig gewerkt aan 
het groot bal — zeggen we maar het 
grote volksfeest — dat plaatsheeft in 
de zaal Ceres op 1 oktober Voor de 
tweede maal georganizeerd door de 
Vlaamse Vriendenkring van Brakel 
moet dit Val «Volksvertegenwoor
diger Lieven Bauwens» een sukses 
worden 

H u l s e - Z m g e m s ta r t o p 15 

ok tobe r . . . 

Eveneens met een bal in de zaal 
« Vogelzang » Het spreekt vanzelf dat 
we de jeugdige ploeg onder de leiding 
van Jaak Janin zullen steunen om 

deze eerste manifestatie tot een da
verend sukses te laten uitgroeien In 
deze kant van het arrondissement 
Oudenaarde is het met zo gemakke
lijk te werken Een reden te meer om 
talrijk aanwezig te zijn 

Ronse s ta r t o p 11 n o v e m b e r 
met een smulpartij en een gezellig 

samenzijn op de Visvijvers te Nuker
ke Tussen 12 en 14 u wordt een 
Vlaamse hutsepot opgediend in de 
namiddag wordt er gewandeld in het 
prachtig natuurgebied van de Vlaam
se Ardennen en s avonds wordt 
gezellig samen gefeest Meer inlich
tingen over het geheel volgen later 

To t s l o t een o p r o e p 
aan al onze lezers uit het arrondisse
ment Oudenaarde en Aalst om deze 
manifestaties te steunen door uw aan
wezigheid BIJ wijze van uitstap mo
gen de VU leden uit Oost- en West-
Vlaanderen en ook uit het Antwerpse 
Clangs de E3 ligt ons arrondissement 
slechts op een klem uurtje van Ant
werpen O de herleving van de V U in 
dit vergeten en verloren gewaand 
arrondissement zeker komen steu-

Ja speelplein, 
neen speelplein te Melle 
Men hoeft met alt i jd de zondagvoormiddag naar konfrontatie te kijken om 
soms een interessant debat te zien Wanneer men af en toe eens naar de 
gemeenteraad te Melle gaat, kan men ook getuige zijn van vl i jmscherpe dis-
kussies over allerlei punten Het was nochtans allemaal zeer kalm en vlug 
begonnen Na de goedkeuring van de begrotingswijziging aan de kerkfabriek 
van de O-L-Vrouw Onbevlekt, kwam de goedkeuring aan leningen voor wer
ken aan de Scheldeweg en aansluitingen bij Teveoost 
Daarna werd het vervoer van de leer- gen en eveneens een waarborg zijn 
Imgen van de gemeenteschool be
sproken schepen mevr Peeters ver
klaarde dat de prijs dit jaar was ver
hoogd van 860 fr tot 1 350 fr Hierbij 
dient wel gezegd te worden dat nu 
ook de kinderen van de gemeente 
school m Gontrode zullen kunnen 
gebruik maken van deze aanbieding 
M w Peeters verklaarde verder dat nu 
ook de toegangsprijs tot het zwem
bad voor de kinderen volledig gratis 
zal worden Al deze gunstnormen zul
len de schatkist van Melle 100 000 fr 
lichter maken 

Daarna begon de eerste diskussie 
aangaande het aanleggen van een 
speelplein dit naast het Chirolokaal in 
Melle-Centrum Dit zou komen te lig
gen tussen enerzijds de Kruisstraat 
anderzijds de spoorweglijn Gent St -
Pieters-Brussel Onmiddellijk kwam 
de groep «Gemeentebelangen» tus
sen met het antwoord dat dit terrein 
veel te klem en veel te gevaarlijk is 
Schepen Moreels antwoordde dat er 
«waarschijnlijk» volgend jaar een af
sluiting zal geplaatst worden Van De 
Putte CVU) repliceerde daarop dat er 
betereen gezamenlijke aanbesteding 
zou ingediend worden in het lasten
boek Immers dit zou de pnjs verla-

dat de afsluiting er inderdaad komt 
Dr De Vis (VU) verklaarde dat hij in 
pnnciep niet tegen het speelplein was 
maar waarschuwde toch voor een 
overhaast besluit om zomaar in Melle 
hier en daar speelpleinen aan te leg
gen zonder dat er een eerlijk plan op 
tafel was gelegd Dit was ook de 
mening van mw Turf (CVP) en Julien 
De Sutter (VU) die wees op het feit 
dat bvb Melle Vogelhoek op dit vlak 
ver ten achter staat Na verloop van 
een lange tijd werd toch maar be 
sloten tot de aanleg van het speel
plein 

Vervolgens werd het verkavelings-
plan in de Merelbekestraat behan
deld Julien De Sutter (VU) verklaar
de dat daarmee nog maar eens een 
mooi stukje « groen » verloren gaat in 
Melle Daarover was overigens de 
ganse gemeenteraad het eens Noch
tans IS het nu eenmaal zover dn het 
ontwerp-gewestplan staat dit stuk op
gegeven als bouwzone) Men besloot 
dat de raad er ging over waken dat 
zo weinig mogelijk bomen er moeten 
aan geloven — 

Laten we deze belofte met vergeten i 
E V S T 

Vorige vrijdag greep te Brakel de vernissage plaats van de tentoonstelling K u n s t in d e V l a a m s e A r d e n n e n , 
een initiatief van de Vlaamse Krinq-Brakel Op de foto de Heer Germain De Rouck tijdens zijn openingstoe
spraak Onder de aanwezigen zagen we Lieven Bauwens, volksvertegenwoordiger, schepen dr N De Grae-
ve kultuurraadvoorzitter M De Groote en talrijke vertegenwoordigers van diverse verenigingen De sche
pen voor kuituur evenals de verkozenen van het nieuwe gemeentebestuur blonken eens te meer uit door 
hun afwezigheid 
Onze Gelukwensen aan de Vlaamse Knng-Brakel voor deze zeer geslaagde tentoonstelling Een initiatief dat 
navolging verdient' (FVN) 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels kamerversienngen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledij ruiteruitrustmgen ping 
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen 

kampingartikelen ti irngerei 

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

tassen borden tuinmeubelen tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Carlos ging, Gilbert kwam 

Nieuw gemeenteraadslid 
te Deinze 
De heer Carlos Maere heeft ontslag 
genomen als gemeenteraadslid te 
Deinze Gilbert Tack wees de opvol
ging van de hand En zo komt het dat 
Gilbert Neirynck thans in de gemeen
teraad zetelt W I J wensen hem geluk 
met die taak 
Wel begon hij zijn mandaat met tegen
slag m die zin dat twee dagen voor 
zijn eedaflegging zijn vader overleed, 
die dan kort na de eerste vergade
ring die Gilbert moest bijwonen be 
graven werd Wij delen in de rouw die 
hem treft en vinden het spijtig dat zijn 
start als gemeenteraadslid samen valt 
met het verlies van zijn vader 
Gilbert Neirynck was voor de fusie 
reeds schepen en wel m de nu gefu 
sioneerde gemeente Grammene hij 
IS dus in het werk van gemeentebe
leid geen nieuweling Tevens verheugt 
het ons dat met hem de jongere 
generatie aantreedt Gilbert Neirynck 
IS nog maar 35 jaar oud 

Bij zijn intrede deelde hij mee dat hij 
hoopt positief te kunnen meewerken 
aan het stadsbeleid en zich vooral te 
zullen inspannen voor een betere ver
tegenwoordiging van de bevolking 
der deelgemeenten Gottem Gramme 
ne en Wontergem 

Met hem en Herman Maes zitten 
thans twee VU-mensen in de gemeen
teraad van Deinze En het is een feit 
dat hun aanwezigheid met ongemerkt 
voorbij gaat in tegenstelling met som
mige anderen die m de raad slechts 
ja of neen blijken te zeggen op bevel 
De heer Carlos Maere nam ontslag 
omdat hij zich voorgenomen had met 
zijn zeventigste jaar op te houden 
met politiek Hij is zes jaar lang CVP-
eerste schepen geweest naast burge
meester Van Risseghem dan zes 
jaar burgemeester verkozen op de 
CVP-lijst daarna zes jaar lang (DVP-

D E N D E R M O N D E 

W E L K O M 

VUJO-Barbecue-avond op 23 septem
ber om 20 u 45 in zaal t Truweel 
Hoogstraat 3 Waasmunster Inkom 
minder dan 21 j 100 fr meer dan 21 
j 150 fr 
Apentief vlees in overvloed koude 
schotel Inschrijven tot 16 september 
bij Hugo De Mol Brusselsesteenweg 
21 9370 Lebbeke 052/213741 

Kernenergie, een 
gevaar voor ons 
milieu 
De Amedee Verbruggenkring (Kuitu 
rele Organisatie VU Lokeren) richt 
op vnjdag 23 september 77 om 20 u 
in het Kultureel Centrum m de Toren
straat een debat in onder het motto 
Kernenergie een gevaar voor ons 
milieu ' 
Deelnemers M Potemans ex direk-
teur van de kerncentrale van Doel 
adviseur van de VEB (Vereniging der 
Elektriciteitsbedrijven in België) en J 
Michiels kernfysikus vertegenwoor
diger van V A K S (Verenigde Aktie-
groepen voor Kernstop) Moderator 
prof dr Jef Maton (RUG) 

gemeenteraadslid m oppositie tegen 
burgemeester Van de Wiele een 
deel CVP-ers die in oppositie tegen 
Van de Wiele verkozen werden zit
ten nu op de CVP-lijst-Van de Wiele 
Carlos Maere die met kon aan
vaarden dat een met-CVP-er de kop 
van de CVP-lijst kreeg, kwam in 
kartel KVB op 
Opmerkelijk is wel dat geen enkele 
CVP-er er aan gedacht heeft een 
woord van dank uit te spreken voor 
iemand die 18 jaar lang namens de 
CVP Deinze bestuurde of hielp bestu-

Fed. Vlaamse 
Vrouwen aktief 
FW-MERELBEKE 
Debatavond op 21 september 1977 
om 20 u - W e l k Vlaanderen wil len 
WIJ ' », door M Coppieters voorzitter 
Nederlandstalige Kultuurraad in Wijn
huis Hundelgemsesteenweg 286 Me-
relbeke 
FVV-GENTBRUGGE 
Voordracht op 23 september 1977 
om 20 u «Vrouw en publ ic i te i t», 
door H De Bleecker Nationale Voor
zitster FVV in de Voordrachtzaal van 
het gemeentehuis te Gentbrugge 

N I N O V E 

Federa t ie V l a a m s e v r o u w e n 
Op zaterdag 24 september ontspan
nende kwisavond in de Denderhoeve 
Burchtstraat om 20 uur (nabij stede
lijk hospitaal) ledereen is welkom 
graag met gans het gezin 

A A L S T 

De JEFI-filmklub van Aalst hervat 
haar voorstellingen voor de jeugd 
(vanaf 6 jaar) (5p zaterdag 17 sep
tember om 14 u 30 m de Palace 
Schoolstraat Vertoning van - De Klei
ne Filip » met animatie door Roel Bal 

flfinBcuoun 
AL-AL keukeninrichtingen 

Jan Claes 
Bondgenotenlaan 163 

Leuven Tel 016/234794 

IDEL -Tel 011/534349 
Geiegenheidsgrafiek Huwelijk Geboor 
te Zelfklevende plakband en etiketten 
Houten drukletters Reklamekalenders 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratonum 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel CSchaarbeek) 

02/7340643 
Na lSu 4254642 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/26814 02 

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

KOETSWERKEN VAN DER MIJNSBRUG-
GE & ZONEN Perfekte afw/erking juiste 
tinten Affligemstraat 18 1742 TERNAT CSt 
Kat Lombeek) 

WIJ 14 15 SEPTEMBER 1977 



WEST-VLAANDEREN 

Hugo Schiltz eregast op 8e Zeezangfeest 
Voor de achtste maal gaat op zater
dag 24 september a s te Oostende 
het door het ANZ-West-Vlaanderen 
ingericht zeezangfeest door. 
We gingen even ons l icht opsteken 
bij de h. Sintobin, de onvermoeibare 
organizator van de provinciale zang
feesten en van het daaruit ontstane 
zeezangfeest We vroegen hem hoe 
het allemaal begonnen is. 
S — M/e/, er werd in 1959 van wal 
gestoken met een eerste provinciaal 
zangfeest nl te Rumbeke De bedoe
ling was ahw de nationale zangfees
ten voor te bereiden maar ook door 
het Vlaamse lied het nationaal be
wustzijn bij de Vlamingen te prikke
len We hebben dat volgehouden tot 
in 1970 Tussen beide data in sloegen 
we onze penaten op te Roeselare, 
Blankenberge, leper (twee keer), 
Brugge, opnieuw Roeselare, Oosten
de, Kortrijk (twee keer), Waregem en 
St-Michiels (toen nog een zelfstandi
ge gemeente) 

WIJ — Waarom werden deze provin
ciale «rondreizende » zangfeesten af
gescha f t ' Toch met wegens gebrek 
aan belangstelling ' 
S — Bijlange met, integendeel van 
jaar tot jaar groeiden die provinciale 
zangfeesten qua opkomst aan 
WIJ — Waarom dan toch ' 
S — Wel in feite ligt de guldensporen-
viering aan de basis van de overscha
keling van een provinciaal zangfeest 
naar een zeezangfeest Om de 11 juli-
feestdag te Oostende populairder te 
maken, ja om het Vlaams bewustzijn 

te doen groeien en deze groei te steu
nen, wilden we elk jaar te Oostende 
in de grote zaal van het Kursaal een 
groots feest op touw zetten Het initia
tief sloeg in en sindsdien hebben we 
geleidelijk de organizatie van het vie
ren van onze vlaamsnationale feest
dag aan anderen overgelaten en 
komen we dus met het zeezangfeest 
op de proppen, in het najaar 

WIJ — Dat wordt ook grondig voor
bereid ' 
S — Jazeker, o a met het inrichten 
over gans West-Vlaanderen van zgn 
zangstonden, muzikale bijeenkom
sten waarop liederen worden aange
leerd, met de bedoeling, het repertori
um te behouden en het Vlaamse lied 
een zo groot mogelijke spreiding te 
geven 

WIJ — Wordt ook het hedendaags 
lied aangeleerd ' 
S — Als U daarmee smartlappen 
bedoelt uiteraard niet, we houden ons 
alsnog aan het klassieke repertoire 
Deze zangstonden gaan gepaard 
met een kooroptreden Een tweede 
middel tot behoud van het Vlaamse 
lied IS het inrichten van kinderzang-
stonden, die een buitengewoon suk-
ses hebben Op de jongste zangston
den voor de jeugd telden we met min
der dan 1300 kinderen te Brugge, 700 
te Kortrijk, 500 te leper, 350 te Roese
lare 

WIJ — Dat IS inderdaad een hele 
hoop 
S — Stellig, en bovendien zingen die 

kinderen geestdriftig, het werkt aan
stekelijk Het repertoire is trouwens 
met uitsluitend uit strijdliederen 
samengesteld, ook gezelschapsliede-
ren komen aan bod Maar daarmee 
wordt dan de basis gelegd voor later, 
wanneer deze kinderen groot gewor
den overschakelen op andere Vlaam
se liederen 

WIJ — Waarin bestaat nu zo'n provin
ciaal of zo'n zeezangfeest ' 
S — Er nemen steeds koren deel 
aan het feest evenals het Koperen
semble Theo Mertens Beurtelings zin-
gep het koor en de massa, er is het 
optreden van enkele solisten, er 
wordt ook voor het oog gezorgd 
door het optreden van dansgroepen 
of vendelzwaaiers, kortom er wordt 
zoveel moqelijk naar afwisseling ge
streefd Dat IS maar logisch, de tijds-
evolutie eist dat zo, maar de nadruk 
blijft toch gelegd op het zingen door 
het volk zelf 

WIJ — Gedachtig het « Boze mensen 
zingen n i e t » ' 
S — Misschien wel, maar het gaat 
om een kultuurvorm, die ons volk ligt, 
een gave die het ANZ wenst te stimu
leren, ook omdat het Vlaamse lied 
hier een opvoedende rol vertolkt, nl 
de vlaamsnationale bewustwording 
Daarom ook nodigen wij de h Hugo 
Schiltz, nationaal VU-voorzitter als 
feestredenaar uit 

WIJ — Mijnheer Sintobin, we wensen 
U veel sukses met uw achtste zee
zangfeest (CVB) 

Gemeenteraadszitting te Izegem 
Op de jongste raadszitt ing te Izegem zijn, naast een aantal formaliteiten, 
enkele belangrijke beslissingen getroffen Oa . inzake het doorgangsgebouw 
en het gewestplan Jammer dat de meerderheid zich weer eens aan de smal
ste kant moest tonen . een paar belangri jke dossiers waren ontoegankeli jk 
gebleven voor de gemeenteraadsleden. Zo heel demokrat isch is dit CVP-
bestuur toch n ie t 

HET D O O R G A N G S G E B O U W 

Enkele jaren geleden besliste Izegem 
op zijn industrieterrein een zoge
naamd doorgangsgebouw op te trek
ken Doel een vreemde investeerder 
of een hier bestaand bedrijf dat onmid
dellijk wil uitbreiden de mogelijkheid 
geven om te Izegem direkt van start 
te gaan Geen slecht principe in een 
ekonomisch slappe tijd dient een in
vestering zo aantrekkelijk mogelijk te 
zijn Eerst werd eraan gedacht het 
gebouw te verhuren Er blij nu een 
mogelijke kandidaat te zijn die het 
gebouw evenwel wil kopen De ge
meenteraad kreeg de voorwaarden 
ter goedkeuring voorgelegd De VU-
fraktieleider Geert Bourgeois noem
de die voorwaarden biezonder aan
trekkelijk voor de investeerder en hij 
kon dat bijtreden Elke gelegenheid 
om de werkgelegenheid in onze stad 
of streek te verbeteren moeten wij 
met beide handen aangrijpen, zei hij 
Maar precies op het punt van de 
tewerkstelling stelde hij de vraag of 
de stad met dit ontwerp van kontrakt 
wel voldoende waarborgen kreeg, ter
wijl het model van huurkontrakt op 
dat punt veel duidelijker was De ver
antwoordelijke schepen A Bourgeois 
meende de zorg van de VU-fraktielei-
der glimlachend te mogen wegwui
ven men diende vertrouwen te heb
ben De V U was bereid dat vertrou
wen op te brengen, maar kijkt be
nieuwd uit of de woorden van de 
schepen zullen bewaarheid worden 
Vermelden wij nog dat het model van 
kontrakt voorziet dat de stad het eer
ste recht heeft om het gebouw weer 
aan te kopen voor het geval de koper 
zijn aktiviteiten-stopzet 

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

HET G E W E S T P L A N 

Punt 24 op de dagorde vermeldde het 
gewestplan De VU, net als de ande
re gemeenteraadsleden, kreeg niet 
vooraf de gelegenheid het dossier 
met de adviezen van het schepenkol-
lege in te zien De reden voor die hou
ding laat zich makkelijk raden het 
schepenkollege wilde eens kunnen 
« schitteren » zonder hinder van die las
tige (vooral VU-) oppositie De V U 
had gehoopt op een ernstig debat 
voorafgegaan door een degelijk on
derzoek De VU-fraktie stelde dan 
ook voor, bij monde van Geert Bour
geois, om een aparte zitting te wijden 
aan het gewestplan Na veel aarzelen 
stemde de meerderheid erin toe een 
aantal punten naar een aparte maar 
geheime zitting te verschuiven Uiter
aard een wat zielige tussenoplossing 
van de CVP-meerderheid i 

De V U (en trouwens ook de BSP) 
hebben dan maar een aantal punten 
waarover zij wensten ten gronde te 
argumenteren naar die aparte zitting 
verwezen W e kunnen intussen al ver
melden wat de opties zijn van de VU 
ten overstaan van de (ÏVP-meerder-
heidsadviezen Wat met het VU-pro-
gramma overeenstemt keurt de V U 
goed het opvullen als woongebied 
van kleinere stroken die toch al bin
nen een bestaande woonzone lagen , 
het uitschakelen van woonuitbreiding 
bij de kanaalzone waar al industrie 
gevestigd is , het afwijzen van een bij
komende ambachtelijke zone midden 
een landbouwgebied (wijk Sint-Jan) 
De V U verheugt er zich ook over dat 
de meerderheid het VU-voorstel (zie 
daarover Wij van 14 juli laatstleden) 
heeft overgenomen om een gebied 
langs de Gentse Heirweg als land
schappelijk schoon aan te duiden 
Maar de VU wijst radikaal de wange
drochten af van de meerderheid aan
moediging van de l intbebouwing, 
groen in het westen, over de ambach
telijke zone, I p V bij de woonzones en 
tussen industrie en woonzones (zoals 
de V U het voorstelt) , het opofferen 
van landbouwgebied ten zuiden van 

de Rijksweg 308 om er fermettes en 
roomtaartvilla's te laten bouwen 

T W E E S O O R T E N 
M I N D E R V A L I D E N EN Z I E K E N ? 
De wijziging van een vakantietoelage 
aan mindervaliden en zieken was aan
leiding voor E Vandewalle om aan de 
verantwoordelijke schepen te vragen 
een en ander uit te leggen over wie 
en wie niet Uit zijn vragen en uit de 
antwoorden bleek dat een mindervali-
de of zieke die over geen vakantie
geld beschikt een financiële tussen
komst van de gemeente krijgt als hij 
een ACW-vakantie meemaakt maar 
met als hij met ouders of andere fami
lie of met een andere organizatie op 
vakantie gaat J Pattyn liet het woord 
disknminatie vallen J Deroose rea
geerde scherp Hij wees er de meer
derheid op dat ZIJ bovendien met fier 
hoefde te zijn op de voorgestelde tus
senkomst en het totale bedrag Voor 
mindervaliden en zware zieken hebt 
U blijkbaar met zoveel geld over, voor 
allerlei andere zaken wel, merkte hij 
op 

A F D E L I N G S N I E U W S 
Op het einde van deze maand heb
ben verkiezingen plaats voor een 
nieuw twaalfkoppig bestuur Elk VU-
lid mag zich kandidaat stellen Het 
gaat om een belangrijke aangelegen
heid W e rekenen erop dat zoveel 
mogelijk leden hun kandidatuur indie
nen W e rekenen ook op de vrouwelij
ke vertegenwoordiging Let wel kan
didaturen moet men schnftelijk indie
nen, vóór 24 september, bij Wilfned 
Lagae, Neerhofstraat 11 

V U - V R O U W E N 

Eind augustus hebben de Izegemse 
VU-vrouwen andermaal een uitste
kend familiespel voor jong en oud 
georganizeerd in het domein van het 
Rumbeke kasteel Ondanks het onze
kere weer hebben er een 25-tal fami
lies aan deelgenomen Felicitaties aan 
het bestuur en aan allen die eraan 
hebben meegewerkt i 

D I K S M U I D E 

TER N A G E D A C H T E N I S 
Op 18 september om 11 uur in de St -
Niklaaskerk te Diksmuide mis ter 
nagedachtenis van de heer Richard 
Jozeph 

Nieuw bestuur 
bij VU-Oostende 
(stad) 
In het kader van de hernieuwing der 
afdelingsbesturen in de Volksunie 
werd voor de afdeling Oostende-Stad-
centrum de statutaire verkiezing ge
houden op 2 september 1977 Gezien 
een bijzonder sterke ledengroei kreeg 
deze afdeling recht op 18 bestuurs-
funkties en 1 lid voor jongerenwer
king 

De druk bijgewoonde verkiezings
avond, tijdens dewelke elk lid tussen 
19 u en 23 u 30 zijn stem kon uitbren
gen op de talrijke kandidaten bracht 
volgend vernieuwd bestuur uit de 
bus Voorz 8 Buysschaert, Onder-
voorz Ronald Coolman , sekretaris 
Jef Verhaeghe, penningmeester Wil
ly Cleenwerck, propaganda Noel La-
leman organizatie Roger Vandrom-
m e , jongeren Fernand De Deyn , 
vrouwenwerking. Bernadette Van 
Coillie 

Maken verder deel uit van dit be
stuur Emiel Cordy, Patnck Beauprez, 
Jef Debusschere, Rene Desaever, 
Gustaaf Dewuif, Eugeen Franco, Jaak 
Meyers, Rudi en Trees Sarrazijn, Jo-
han Van Belle en Gerard Vandamme 
Het arr bestuur dankt kandidaten en 
kiezers en verheugt zich over de aan
wezigheid van nieuwe krachten die 
een waarborg zullen zijn voor de aan
gekondigde verstevigde werking in de 
stad Oostende 

In de ovenge Oostendse afdelingen 
volgt de verkiezing later, waarna een 
dagelijks overkoepelend bestuur voor 
Groot-Oostende zal samengesteld 
worden om de werking te koordine-
ren in de diverse afdelingen en om de 
politieke toestand van nabij te volgen 

(J Nagels, arr sek r j 

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

H U W E L I J K E N 

Op 9 september werd het huwelijk 
ingezegend van Joost Pyck en Mieke 
Provoost die in Raversijde gaan wo
nen goede vaart vrienden en profi
ciat ook aan de wederzijdse ouders 
En op 15 september, vandaag dus, 
wordt in O L Vrouw ter Duinen het 
huwelijk ingezegend van Mark Van 
Middelem met Gwenny Deprez een 
gelukkige toekomst van harte toege
wenst 

VU-lzegem tegen 
franstalige 
publiciteit 
Het bestuur en de mandatarissen van 
de VU-afdeling Izegem protesteren te
gen het feit dat het Westvlaamse 
weekblad «Het Wekelijks Nieuws» 
propaganda voert in West-Vlaande
ren ten gunste van het Franstalig 
onderwijs in Komen In zijn nummer 
van 26 augustus II nam dit weekblad 
een Franstalige advertentie op voor 
het Franstalig atheneum van Komen 
Zulke reklame noemt de VU-lzegem 
gevaarlijk, 
1 omdat het de lezers onwetend laat 
over het feit dat wie een Franstalig 
diploma behaalt daarmee geen betrek
king meer kan krijgen in overheids
dienst of in het onderwijs in Vlaande
r e n , 
2 omdat elk onderwijs dat met in de 
volkstaal verstrekt word t minder re
sultaat geeft , 
3 omdat dit onrechtstreeks een afkeu
ring inhoudt voor de Vlamingen in 
Komen en Moeskroen die voor hun 
kinderen Nederlandstalig onderwijs 
wil len, 
4 omdat dit een aanval betekent op 
de Vlaamse Beweging, juist op een 
ogenblik waarop, via het Egmontpakt 
een belangrijk stuk autonomie voor 
Vlaanderen moet verworven worden. 

Waarom de 
Volksunie 
in de regering ? 
Over dit tema komt Staatssekretans 
Vic Anciaux op donderdag 29 septem
ber e k spreken te Tielt naar aanlei
ding van de dnejaarlijkse verkiezin
gen van het afdelingsbestuur Haar 
belofte indachtig om telkenjare te 
trachten enkele waardevolle sprekers 
naar Tielt te brengen, heeft het schei
dende afdelingsbestuur eraan ge
houden, na Hugo Schiltz in het voor
jaar, thans een regeringslid te vragen 
Het bestuur verwacht dan ook een 
massale opkomst vanuit het arrondis
sement Aangezien vanaf 18 uur in 
dezelfde zaal de verkiezingen van het 
afdelingsbestuur plaatsvinden, zal er 
strikt gehouden worden aan het aan-
vangsuur van 20 u ten einde de 
reeds aanwezige leden met nodeloos 
te laten wachten 
Vrije toegang en allen welkom. 

EEN WAARBORG VOOR KWALITEIT 

EEN WERELDREIS MET DE 

VLAAMSE 

TOERISTENBOND 
METVTB-REISLEIDING 

Reis-
nummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Vortrek-
dalum 

18 dec. 
21 dec. 
21 dec. 
21 dec. 
21 dec. 
21 dec. 
21 dec. 
14 jan. 
21 jan. 
18 febr. 

Rais-
duur 

19 d 
15 d 
15 d 
15 d 
15 d 
15 d 
13 d 
21 d 
21 d 
23 d 

Bestemming 

Thailand 
Noord-lndië, met Nepal 
Zuld-lndie 
Sri Lanka, met Zuid-lndië 
Thailand en Birma 
Zuld-Afrlka (voordeelreis) 
Mexico, met Yucatan 
Zuld-lndie en Sri Lanka 
Mexico, met Yucatan 
Gans Indie, met Nepal 

som 

45.200 
44.660 
46.570 
39.875 
56.530 

— 
— 

52150 
— 

67.180 

Programma's op verzoek te bekomen ! 

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: VTB-VAB-se-
kretariaat, St.-Jakobsmarkt 45-47, Antwerpen. Tel. 031/ 
31.76.80 (20 lijnen). Vergunning nr. 1185 kat. A. en de 
VTB-VAB-kantoren 

te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Heren-
tals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roesela
re, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde. 

(adv.) 

J 
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KRITKCH DeK€K6M 

Kunst voor investeerders? 
De kunsthandel ligt ons uit ervaring niet zo nauw aan het har t ; wij 
zien hem eerder als een noodzakelijk kwaad. Als die handel dan nog 
rondruit bedreven wordt door een multinationale investeringsgroep 
met als andere bezigheden diamant en onroerende goederen, dan is 
ons wantrouwen dubbel. Weshalve we een bezoek gingen brengen 
aan de Antwerpse vestiging van de International Investment Coun
sellors (IIC), met ook galerijen te Brussel, Brugge, Turnhout, Hasselt 
en l^ortrijk. De Antwerpse galerij Is een luxueus ingericht pand aan 
de Frankrijklei. Meteen verhogen twee blikvangers de argwaan. Ter 
plaatse werkt een kunstenaar aan zijn « grootste doek » Ctwee vra
gen : waarom niet in de rust van zijn atelier? wat hebben afmetingen 
met kunst te maken ?). Verderop in de zaal worden paneelgroot de 
prijzen van het portretteren — hoofd of buste — geafficheerd. Maar 
kom, een vriendelijke juffrouw biedt ons gebak aan en welgezind 
beginnen we de rondgang. 

Nieuwe Vlaamse School 

De artiesten die de NV IIC-Arts 
onder kontrakt heeft, noemen 
zich De NIeuw/e Vlaamse School. 
Nu is die benaming in 1962 reeds 
gebruikt voor een door Jef Ver-
heyen opgerichte en door Paul 
de Vree in geschriften verdedig
de groep van abstrakte schilders 
(die onder die naam overigens in 
binnen- en buitenland herhaalde
lijk exposeerden). Nader informe
ren bij de llC-direkteur public rela
tions, Jan Berghmans, leert ons 
dat de naam Nieuwe Vlaamse 
School te goeder trouw gekozen 
werd (wat de onwetendheid na
tuurlijk niet verontschuldigO. 
Overigens hebben de schilders 
niets specifiek Vlaams, en is hun 
werk zo uiteenlopend dat ook het 
begrip School niet te verantwoor
den valt. Maar kom alweer: de 
koekjes zijn voortreffelijk. 
Jean- Guy Beernaert heet vol
gens de katalogus een briljante 
neo-impressionist. Zijn stadsbeel
den zijn wat rommelig, niet onaar
dig geschilderd, in een aftandse 
stijl die men ten onrechte met 

Utrillo tracht te vergelijken. Van 
nog minder persoonlijkheid en 
des te meer middelmaat getuigen 
de tekeningen en akwarellen van 
Maurits Dousselaere... aardige 
prentjes soms, maar nooit enige 
pikturaal voldragen spanning. De 
portretten en stillevens van Ma-
rie-Elise lijden aan hetzelfde eu
vel, al treft zij in de stillevens hier 
en daar een zekere innigheid (niet 
in de portretten die een en al 
oppervlakkigheid zijn). Rembert 
noemt zich een surrealistisch sym
bolist, maar is geen van beide 
strekkingen waardig. Modieuze 
kleuren en lijnen verhullen de 
«gezochte» originaliteit van zijn 
«vondsten» niet. De portretten 
van Vinci Trefois missen elke 
menselijke diepgang, af en toe 
zijn ze een best prettige, waar
schijnlijk ook best gelijkende 
prent, maar nooit een echt por
tret. Het magisch realisme van 
Gard Vanmechelen is doorgaans 
fraai getekend, maar verder dan 
flatteren komt het nooit en enige 
magie is er totaal vreemd aan. Uit 
de hele llC-groep kan alleen Miet-

Mark Gijseis steit tentoon te Gaasbeel^ 
^"'-üpawyyyw" 

• % 

ïrrirfriiin firr [ [ 

Tot 2 oktober stelt de kunstenaar Mark Gijsels tekeningen en schilderij
en tentoon in de Roelantszaal van het kasteel van Gaasbeek (Vlaams-
Brabant). 
De opening wordt gedaan door Maurits Coppieters. de inleiding door 
dhr Willy Juwet, advizeur bij het ministerie van Ned. Kuituur op zater
dag 17 september om 16 u. De tentoonstelling is alle dagen, behalve 
maandag en vrijdag, van 10 tot 17 u. toegankelijk. 

je Boonen ons bijwijlen aanspre
ken. Haar illustratie-achtige teke
ningen, hier en daar met zachte 
kleuren verri jkt hebben tenmin
ste een zekere sfeer (fijnzinnige 
erotiek, met frivool verhulde lesbi
sche trekjes die niet zonder char
me zijn). 
In een van zijn drukwerken ver
telt ons l ic waar het om gaat: 
«That is why Flemish Art is a 
sound and utmost paying invest
ment». Met Vlaamse kunst is dat 
misschien zo, maar laten we haar 
dan niet verwarren met wat IIC 
onder dit etiket aan de man wil 
brengen (en daarin, naar eigen 
zeggen, nog lukt ook). 

Goede bedoelingen 

Na de koekjes, volop whisky. 
Daartoe werden we genodigd in 
het kantoor van Jan Berghmans, 
in het hoofdkwartier van het IIC, 
de President Building aan de Frank
lin Rooseveltplaats, waar ieder
een met het obligatie llC-speldje 
op de kraag loopt. Onze bezwa
ren worden welwillend aanhoord 
en met op overtuiging lijkende 
welsprekendheid weggepraat. En 
verder wordt er gewezen op het 
ambitieuze programma van socia
le promotie dat het IIC uitbouwt in 
een inderdaad indrukwekkende 
reeks voordrachten en lezingen, 
die vaak het signatuur van indruk
wekkende namen dragen. Maar 
ook hier viert de oppervlakkig
heid hoogtij en kan men zich niet 
van de indruk ontdoen dat het IIC 
vooral op self-advertising aast 
(wat overigens best mag)... en 
wat te denken van een aankondi
ging als: « Perskonferentie en so-
cio-kulturele avond met recital 
van een geniaal komponist-pia-
nist». En dan is er de « Nationale 
IIC Artsprijs voor Figuratieve 
Schilderkunst», begiftigd met 
voor liefst 300.000 frank prijzen. 
De beperking tot «figuratief» is 
hier opvallend. De president en 
stuwende kracht van de IIC-
groep, Albert Reunis, vertelt het 
ons met een ontwapenende open
hartigheid vanuit een bijna verte
derend filozofisch standpunt: om
dat hij alleen in figuratieve kunst 
gelooft (abstrakt is hoogstens de-
koratieO en de gepijnigde mens 
van vandaag er een geestelijke 
behoefte aan heeft. Voila. Vermel
den we verder dat het mecenaat 
van het IIC ook het sponsoren 
van de F.C. Boom betreft en dat u 
voor «inlichtingen over de moge
lijkheden tot beleggen in kunst» 
terecht kunt bij IIC Arts nv. Frank
rijklei 43, Antwerpen. 

^ 

Hm 

Schilderij van Mietje Boonen. 

De Nederlandse letterkunde 
in volkse zin 
Bij de Vereniging van Vlaams-na-
tionale auteurs en publicisten ver
scheen enkele weken geleden de 
studie: «De Nederlandse letter
kunde in volkse zin» door Erik 
Verstraete. Het betreft een bena
dering van enkele belangrijke pe
rioden en gestalten uit de geschie
denis van onze literatuur, vanuit 
een non-konformistisch of «alter
natief » standpunt: het volkse of 
volksnationale. 
In de officiële literaire kringen, 
meestal rood- of roze-rood ge
kleurde cenakels, in het literatuur-
onderricht van laag tot hoog, in bij
na alle bloemlezingen en litera
tuurgeschiedenissen — denken 
we aan de recente uitsluiting van 
Wies Moens, Marcel Beerten en 
Bert Peleman — worden volks
verbonden, Vlaams-nationale of 
Heelnederlandse auteurs nog 
steeds geschuwd als de pest. 
Men kan er uiteraard niet buiten 
Rodenbach, Verschaeve, Wies 
Moens, René De Clercq en F. Ver-
cnocke even te vermelden, met 
steeds dezelfde gedichten of frag
menten. Hun artistieke literaire 
waarde, hun nationale en sociale 
betekenis worden echter altijd 
verdoezeld of verzwegen. Socia
listische schrijvers mogen geen-

Paul Cézanne 
In de serie «Kunst en kleur» van dt 
uitgeverij Elsevier verscheen een mo
nografie, gewijd aan Paul Cézanne, 
de bekende Franse kunstschilder uit 
de tweede helft van de vorige eeuw. 
Zijn naam wordt doorgaans in één 
adem genoemd met deze van Renoir, 
Degas, Monet, Manet, Sisley e.a. Men 
kan hem nochtans niet voor honderd 
procent bij de impressionisten reke
nen. Cézanne lijkt eerder de voorbo
de van het expressionisme te zijn 
geweest maar toch zeer nauw ver
bonden met de impressionistische 
strekking. 
Voorliggende monografie bevat 48 re-
produkties in kleur van werken van 
Cézanne en wordt ingeleid door Fritz 
Novotny, die sober maar overtuigend 

de persoonlijkheid, de achtergronden, 
de tijd en uiteraard het oeuvre van 
Cézanne ontleedt. Wie uit de zelfpor
tretten van Cézanne zou afleiden met 
een zelfzeker iemand te doen te heb
ben, komt bedrogen uit: ondanks zijn 
forse verschijning was Cézanne een 
eerder verlegen, twijfelende man, te
vens zeer wantrouwig. Dat belette 
hem geenszins vooral prachtige land
schappen en stillevens te schilderen. 
Als figuurschilder valt Cézanne min
der mee. Zoals zo vaak gaan ook bij 
hem landschapschilderen en figuur
schildering niet samen. 

Fraaie uitgave, met zeer degelijke illus
tratie, handig formaat. Ingebonden: 
235 fr. (CVB) 

gageerd zijn, dat is vanzelfspre
kend. Nationaal-bewuste kunste
naars blijkbaar niet 
Tevens belicht de schrijver oude
re perioden uit onze letterkunde 
vanuit het standpunt der volksver
bondenheid. Hij gaat daarbij uit 
van het beginsel dat Wies Moens 
in 1937 vooropstelde en dat toen 
heel wat reakties uitlokte: «Ne
derlandse letterkunde is alle 
epiek, lyriek, dramatiek of be
schouwing, elke schepping-met-
het-woord, waarin de levende, or
ganische verbondenheid van de 
maker met het karakter van het 
Nederlandse volk klaarblijkelijk is. 
De verkoopprijs van deze brochure 
is 50 fr., over te maken op prk. 000/ 
0914764/54 van Willy Cobbaut 9391 
Baardegem. Leden betalen echter 
slechts 40 fr. 

Vlamingen 

in de wereld 
Onze vriend en medewerker de h. 
André Monteyne is ook als publicist 
zeer bedrijvig. Regelmatig verschijnen 
van hem politieke beschouwingen in 
dag- en weekbladen. Deze keer ves
tigen we de aandacht op een artikel, 
dat verscheen in VIW, tweemaande
lijks tijdschrift van de «Vlamingen in 
de Wereld » Cnr. 25 - mei-juli). 
Onder de hoofding « 24 mei: geboor
te van een nieuw België?» benadert 
de h. Monteyne positief het Egmont-
pakt, dat volgens hem een beslissinde 
stap is in de tot nog toe zonder 
geweld verlopen Vlaamse strijd om 
zelfbestuur. Steller is niet blind voor 
de nadelen. Ook hij haalt hierbij het 
beruchte inschrijvingsrecht aan. Hij 
besluit als volgt: •< Ongetwijfeld is de 
strijd om zelfbestuur niet gedaan 
maar de grote taak van de Vlaamse 
politieke machthebbers zal er nu toch 
in bestaan, aan te tonen dat de Vla
mingen ook in staat zijn een eigen 
gezag een specifieke inhoud te ge
ven, waardoor zij opnieuw zoals in het 
verleden de andere naties tot voor
beeld kunnen dienen.» 
Inlichtingen: Internationaal Sekreta-
riaat Blanchestraat 11 te 1050 Brus
sel. 
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M A A N D A G : « T a r z a n » Weissmül ler is ernstig ziele. En wij 
die altijd geloofd hebben dan zo'n man niks kan overko
men. • D I N S D A G : In Zwi tser land werd een voetbalsup
porter doodgeslagen. Door een andere supporter. Dat 
noemt men « de sport passief beleven ». • W O E N S D A G : 
Dit is eigenlijk eens n i e u w s : Raymond Ceu lemans werd in 
een groot bi l jarttornooi geklopt. • D O N D E R D A G : W o n -
derknaap M o r e a u is en blijft geschorst . Er bestaat geen 
rechtvaardigheid meer jegens de we ldenkende Belgen. 
• V R I J D A G : Verwarr ing in Stockholm : een optocht van 
homofie len en een optocht van sport ievel ingen die f ietspa
den eisen raakten door elkaar. • Z A T E R D A G : D o n Revie 
werd beschuldigd van pogingen tot omkoperi j . Toeval l ig 
net nadat hij de nationale voetbalp loeg in de steek liet. 
Voord ien w a s hij natuurlijk een koorknaap. • Z O N D A G : 
Hoorden wij goed ? Ze i de TV-man dat er in M o n z a geluk
kig geen gekwets ten waren. Enkel maar een paar dode toe
schouwers . 9 

K O N G R E S 

Op initiatief van de ministers De 
Backer en Dehousse werd te Brussel 
een internationaal kongres gehouden, 
gewijd aan het geweld in de sport Wi j 
vinden dit te belangrijk om er slechts 
een klem stukje aan te wijden, en daar
om zullen WIJ er volgende week meer 
uitgebreid op terug komen Dit kan 
alvast gesteld worden het is een pri
ma initiatief, ook al stond het bij voor
baat vast dat oplossingen niet zo 
maar in een paar dagen zouden 
gevonden worden Maar er moét wat 
gedaan worden Immers, zoals Rika 
De Backer het zei tijdens de inleiden
de receptie, de sport kan de mens ver
rijken, maar dan mag het met gebeu
ren dat het opdringende geweld de 
mens van de sport afkeert 

S C H A N D E 

Een laatste woord nog over het we
reldkampioenschap op de weg voor 
beroepsrenners in Venezuela Wat 
daar in een wedstri jd allemaal ge
beurd IS aan (poging tot) omkoperij, 
onsportiviteit, bedrog en korruptie, dat 
heeft geen naam meer Zelfs joernalis-
ten die een heel leven, blind als een 
mol, alles in de velonjderij hebben 
opgehemeld, vonden het deze keer 
walgelijk Nu een vraagje Onze BRT 
heeft gemeend dat geknoei van A tot 
Z te moeten uitzenden Als er een film 

op het scherm komt waarin ergens 
een blote knie te l)espeuren is, dan 
worden wij een week op voorhand 
gewaarschuwd dat alleen •• gevormde 
kijkers » gewenst zijn Zo is men daar 
bezorgd om ons zieleheil Maar om 
uren lang de grofste vormen van 
immoraliteit te vertonen — en boven
dien op te hemelen als Sport, en Gro
te Daden, en Schoonmenselijkheid, 
daar ziet men geen graten in Hoe 
rijmt men dat te saam ' 

O P L E T T E N 

Het massatoerisme schenkt het mens
dom natuurlijk veel vermaak, maar 
ook veel leed Een van de nevenver
schijnselen ervan is dat veel mensen, 
totaal onvoorbereid en zonder enige 
kennis aan «alpinisme» gaan doen 
Niet het beklimmen van hoge toppen 
weliswaar, maar voettochten door de 
bergen, langs met aangeduide paden 
W I J zagen deze zomer in de Alpen 
groepjes mensen de meest krankzinni
ge dingen doen met kleine kinderen 
hellingen opklauteren waar ze nadien 
met meer afkonden, nauwelijks ge
kleed besneeuwde hellingen op- of 
afklimmen een onbekende bestem
ming tegemoet, urenlange tochten 
aanvatten als het duidelijk te zien was 
dat er binnen het half uur een onweer 
zou losbarsten, verdwijnen in kloven 
die bij de minste regenval veranderen 
in kolkende rivieren Alles zonder gids, 

Vrijdag overleed, tachtig jaar oud, PolJacquemyns. Een man die vooral 
gekend was als voetbaljoernalist — om door zijn voetbalpraatje voor 
de TV — maar die ook op het kulturele vlak heel wat heeft gepres
teerd Pol wordt terecht de vader van de Vlaamse voetbaljoernalistiek 
genoemd Persoonlijk vonden wij hem de beste, en bovendien tot dus
ver door niemand overtroffen De reden daarvan moet, dachten wij 
precies gezocht worden in het feit dat hij kultureel rijk genoeg was om 
de relativiteit van de sport en de sportprestaties niet uit het oog te ver
liezen Wat de sport zelf betreft onderkende hij problemen en gevaren 
tien jaar vóór de anderen. Wat de sportjoernalistiek betreft — zijn gro
te bezorgdheid — schreef hij veel zaken die best nog eens zouden her
drukt worden, en door alle sportjoernalisten, groot en klein, nog eens 
héél aandachtig gelezen. En toegepast 

zonder uitrusting, zonder voorlichting 
Het verwondert ons met meer dat het 
gebergte ieder jaar — en steeds 
meer — honderden doden eist En dat 
duizenden vaak op het laatste nipper
tje moeten gered worden uit benarde 
situaties, waarvan ze dan zelf dikwijls 
het gevaar nog met inzien 

R E K O R D 

W I J hopen dat het een rekord is, maar 
vrezen dat het met eens het geval is 
op de omloop van Tourlat Trophy op 
het eiland Man is zopas de 116e dode 
gevallen Een jonge man die zich, als 
amateur, geroepen voelde deel te 
nemen aan snelheidswedstrijden met 
de motor Er is een tijd geweest dat 
men de mensen kon wijsmaken dat al 
het gehots op die omlopen veel aan
wijzingen gaf om de veiligheid van de 
voertuigen te verhogen, en aldus de 
mensheid ten goede kwam Nu weet 
iedereen dat de fabrikanten daarvoor 
betere middelen ter beschikking heb
ben, en dat het enige nut van de 
gemechaniseerde sporten is sensa
tionele spektakeltjes verkopen Dat 
men meteen massa's mensenlevens 
verkoopt uit vulgair winstbejag kan de 
geachte sportliefhebber misschien 
ontgaan, maar daar komt het ten slot
te op neer O i mag de vraag wel 
eens gesteld worden hoe lang men 
op die weg nog wenst verder te gaan 
En tot waar 

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

S O U L I E R EN Z O O N 

Voor een paar weken overleed op 
het veld van Anderlecht de Naamse 
voetballer Michel Soulier De vraag 
naar de grondigheid van de genees
kundige kontrole en bijstand van jon
gens die geroepen worden grote in
spanningen te leveren werd met eens 
meer gesteld Toch zouden wij er dur
ven aan twijfelen of dat allemaal al 
overal in orde is Maar daar gaat het 
hier met om Wel om het feit dat men 
in Namen veel geld heeft ingezameld 
voor de jonge weduwe van de jon
gen Wat een prachtig gebaar is dat 
ons doet sakkeren van ergernis om
dat het weer ruikt naar liefdadigheid 
die in onze moderne maatschappij al 
lang overbodig zou moeten zijn En 
ten tweede om het berichtje dat de 
jonge vrouw enkele dagen na het 
overlijden van haar man een zoon ter 
wereld bracht Wat dat moet beteke
nen aan emoties en diep-menselijke 
gevoelens moet wel iets zijn dat in het 
sportgejoel kompleet over het hoofd 
wordt gezien 

O E R V E R V E L E N D 

Dat de aktie voor het weer aanleggen 
van vlijtig opgebroken fietspaden 
noodzakelijk is, dat betwijfelt geen 
mens Dat onze BRT daartoe een 
steentje wil bijdragen, is prachtig 
Maar dat men ons daarvoor een god
ganse zondagnamiddag moet teiste
ren met een uitzending als Fiets-To-
taal, dat lijkt ons een andere kwestie 
Wel was alles beschikbaar wat veron
dersteld wordt het « simpele Vlaamse 
volk» gelukkig te kunnen maken Het 
Orkest Dè Zangers Fred Een Kwis 
over Koereurs met Vragen en Pun
ten, en heuse genummerde deelne
mers en een klassement en een regle
ment, en Nand en Heren van de jury's 
En er waren beeldekens van kinderen 
op een velo, en jongeren die een velo 
in elkaar staken, en wielertoeristen en 
echte koereurs En schetsen, en des
kundigen, en beeldekens van bestaan
de en onbestaande fietspaden, en vra
gen van uiteraard domme luisteraars, 
en antwoorden in de aard van «de 
verharding van het fietspad weze 
liefst effen » TV zou het geweest zijn 
als men deze oervervelende uren had 
kunnen herleiden tot eén kwartier 
waarover men zich uren zou kunnen 
bezinnen 

PROTEKTIE ? 

In wat overblijft van «Les Sports» 
pleit een van de jongens voor enige 
protektie van de Beize voetbalklubs 
die Europees spelen Dat zal de brave 
man beslist nog een borrel opleveren 

in de Anderlecht-bar en dat vergt wat 
uitleg HIJ ZOU namelijk willen dat 
Anderlecht en Brugge en zo in de 
nationale kompetitie geen zware of 
helemaal geen wedstrijden zouden 
moeten spelen in de week waarin zij 
ook een match voor de Europese 
kompetities moeten spelen Voor ons 
met gelaten Maar wij vinden dat die 
klubs al genoeg beschermd worden 
o m door sommige arbiters Verder 
dat voor hen op nationaal vlak geen 
uitzonderingen moeten gemaakt wor
den Alle Belzen zijn immers gelijk 
voor de wet Tertio dat de sjotters 
zich nog steeds met moeten dood-
wroeten om aan de dagelijkse kost te 
komen En ten slotte dat eens een 
matchken meer voor beroepspelers 
geen invloed mag hebben op hun 
prestaties 

ATLETIEKBOND OOK 

Door de invoering van de kultuurauto-
nomie in het «nieuwe» België zullen 
de unitaire sportbonden vanaf vol
gend jaar heel logisch geen subsidies 
meer krijgen Vanaf 1 1 78 zal Vlaan
deren de Vlaamse afdelingen van de 
federaties subsidieren, en Wallonië de 
Waalse Dat betekent dat de federa
ties, willen ZIJ nog subsidies krijgen, 
moeten overgaan tot een opsplitsing 
in taalvleugels Verschillende bonden 
deden dat al Andere weigeren het te 
doen — en verzaken dus aan subsi
dies En dan zijn er die er nog moeten 
aan beginnen Zo de atletiekbond De 
klubs ontvingen zopas een schrijven 
waarin wordt duidelijk gemaakt hoe 
de situatie is, en waarin wordt ge
vraagd tegen half november eens 
goed na te denken over de wijze 
waarop de bond best geherstruktu-
reerd wordt Daarmee gaat dan een 
van de grote bonden de nieuwe nch-
ting uit, en wij geloven dat het zo best 
is 

In de kranten kon men deze week 
twee voorspellingen lezen van Wil
son Uunter, de vertegenwoordiger in 
Australië van de NASA (Amerikaan
se dienst voor ruimtevaart). De eer
ste luidt dat in het jaar 2000 mensen 
zullen werken op de maan, en wo
nen, met zijn tienduizend, in reusach
tige ruimtetulgen, waarin ook bomen 
en rivieren zullen voorkomen. 

De tweede voorspelling : tegen het
zelfde jaar zullen kleine planeten in 
de atmosfeer van de aarde getrok
ken worden, om daar grondig onder
zocht te worden en misschien be
woonbaar gemaakt 

Wat het werken op het maanopper
vlak betreft, dat kan. Ook nu reeds 
trouwens. 

Ruimtetulgen van het beschreven ty
pe moet men binnen de twintig jaar 
zeker niet verwachten. 

En de historie van de planeten verge-
te men maar. Men heeft nog niet 
eens één planeet buiten ons zonne
stelsel < gezien >. Al zijn er meer dan 
waarschijnlijk wel Maar zelfs als ze 
met de snelheid van het licht naar de 
aarde toe zouden stevenen — en 
waarom zouden ze dat doen ? — zou
den ze tegen het jaar 2000 nog 
lang niet hier zijn. Tenzij Hunter pla-
neto'iden bedoelde Waarvan over
igens nil al stukjes op aarde neerval
len onder de vorm van meteoren. 

NIET GENOEG 

de bezwaar haast alle federaties 
willen hun overkoepelend orgaan 
(uitvoerend komitee) en nationale 
komitees (zoals sportkomitee, 
scheidsrechters e d m J pantair Dat 
valt ten nadele van de Vlamingen 
ui t die door hun veel groter aantal 
01 recht hebben op méér dan de 
helft van de «hoge» posten Deze 
twee zaken volstaan o i al om niet 
te blijven staan bij «opsplitsing», 
maar verder te ijveren voor zelfstan
dige, van elkaar onafhankelijke een
talige federaties Ondanks de be
zwaren die er nu inderdaad nog zijn 

Persoonlijk denken wij nochtans dat 
de opsplitsing in taaivleugels van de 
sportbonden met volstaat Volgens 
ons valt dit nog uit ten nadele van 
de Vlamingen Aan de bron — de 
ministeries — worden de gelden al 
verdeeld volgens «objektieve cnte-
ria » die wellicht weinig objektief zijn 
Gevolg zal zijn dat Vlaanderen voor 
te veel sporttjeoefenaars in verhou
ding te weinig geld zal krijgen, en 
Wallonië voor te weinig sportt)eoefe-
naars te veel Per «kop» zal de 
Waalse sportman wellicht meer 
poen krijgen dan de Vlaamse Twee-

TRIPTIP 
Een heel klem tipje deze keer, voor een nog kleiner tripje. 
Voor de mensen namelijk die naar het Z o n i e n b o s trekken, of 
naar het m u s e u m van Te rvu ren , of naar allebei Overigens 
ook aanbevolen 

Wanneer men nu het museum verlaat via de tuinen en over 
de vijvers het bos ingaat via de Baddreef , komt men na een 
korte heerlijke wandeling op een knooppunt van dreven Er 
komen daar een twaalftal wegen samen (best dus zich goed 
te oriënteren, want op de meeste dreven zijn geen naampla
ten aangebracht) Midden op het pleintje — de Z e v e n s t e r — 
liggen drie reusachtige stenen Zij werden naar het schijnt 
zowat een eeuw geleden gevonden in Duisburg, op nog qeen 
meter diepte. Op een plaats dus waar ze normaal niet kon
den voorkomen Het zijn stenen in de aard van die waarmee 
men de voorhistorische dolmen bouwde. En dat is alles. Voor 
de rest zou men niet weten hoe ze in Duisburg terechtkwa
men, of waarvoor ze dienden of moesten dienen. Moest één 
van de lezers het weten, vriendelijk verzoek het ons even te 
vertellen En wandelaars en fietsers moeten maar eens gaan 
kijken Het is mooi om zien, en je kan er heerlijk verpozen. 

CHATEAU C A R A V A N 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

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

& CARAVANCENTRA PVBA 

15 SEPTEMBER 1977 
WIJ 17 



Tl/-PROGR/^MMKS 

15 SEPTEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 De avonturen van de muis 

op Mars Cf J 
1805 Rondomons Kang, uit de 

Slumschool in Klongtoey 
1830 De rooien en de blauwen 

( f j 
18 35 De zevende hemel 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De Muppet show Totaals-

how 
2040 Panorama 
21 30 Lachertjes ( f ) 
21 35 Standpunten Vanavond 

horen wij een standpunt 
van het Vlaams Pers Radio 
en TV-Instituut 

21 55 Premiere + 
2225 Nieuws 

BRT 2 

1400 Schooltelevisie 
1800 De avonturen van de muis 

op Mars ( f ) 
1805 Rondomons 
1830 Lachertjes ( f ) 
18 35 De zevende hemel 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog 
21 05 EK Basketbal uit Oostende 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie 
1500 Van hart tot hart Magazi

ne-programma voor thuis-
blijvenden 

1815 EK Basketbal 
1845 Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1904 Kinderkrant 
1930 Windkracht 16 
1955 Focus on wildlife Doku-

mentaire 
20 20 Adam of aap ' Dokumentai-

re 
2050 Nader bekeken 
21 20 Ten slotte 
21 35 Nieuws 
21 50 Die freudlose Gasse Duit

se smartlap uit het jaar 
1925 

2305 Nieuws 

NED. 2 

18 45 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Cijfers & Letters 
19.25 De wondere wereld onder 

water 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers Cf) 
21 15 De kinderen van Moskou 
2205 Brandpunt 
2245 Den Haag vandaag 
2300 Nieuws 

16 SEPTEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol Cf) 
1815 Open school Vruchtbaar

heid en eros 
1845 Dag aan dag 
1910 Trajekt Motorrijders op Eu

ropa s wegen 
1945 Nieuws 
2015 Die gekke provincialen i Sa

tire van Arthur Miller Cl 969) 
2150 K T R C De grootmachten 
2220 Nieuws 
2230 EK Basketbal 

NED. 1 

11 30 Schooltelevisie 
1845 De Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Sherpa s Sahibs, godenze

tels Dokumentaire 
1950 Jim Rockford CfJ 

2040 Huizen in Den Helder 
21 35 Nieuws 
21 50 Alfie Britse zedenstudie 
2340 Nieuws 

NED. 2 

1845 De Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Koning Bolo 
1929 Hunters goud CfJ 
2000 Nieuws 
2025 De verpleegsters Cf) 
21 15 Ak tuaT V 
21 55 Bonjour Dave, bonjour Pa-

njs Show 
22 30 Koning en keizer CfJ 
23.20 Nieuws 
23 25 Sport extra 

17 SEPTEMBER 

BRT 

14 30 God schept de dag 
1630 Open School 
17 30 Gitaar spelenderwijs 
1800 De avonturen van de muis 

op Mars Cf) 
1805 Speciaal voor de jeugd CfJ 
1850 Brusselement 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
2115 De oplichters 

VS-weekeindfilm 
2225 Nieuws 
2235 EK Basketball 

NED. 1 

1530 Nieuws 
1532 The Flintstones CfJ 
1555 lene-mini-musical 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1904 Cliff Richard 
1940 De man van zes miljoen 
2030 Schlagerfestval 1977 

A/let Freddy Quinn 
21 35 Nieuws 
21 50 Pepper CfJ 
23 25 Tros Sport 
2345 Nieuws 

• NED. 2. 

1800 Sport Extra 
1845 De Fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1904 Black Beauty 
19 30 Zo vader, zo zoon 
2000 Nieuws 
2025 Sil de strandjutter CfJ 
21 15 De familie Bellamy Cf) 
2205 Hier en nu — aktualiteiten 
2245 Hier en nu — Studio sport 
2310 Muzikale meditatie 
2330 Nieuws 

mÊÊÊÊÊ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

18 SEPTEMBER 

BRT 

11 00 Doe mee 
11 30 Open school 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
12 30 Dag aan dag 
1430 Open school 
15CX) De gebroeders Rem-Rem 

Cf) 
1515 Europees 

kampioenschap 
basketball te 
Oostende 

1545 De zevende hemel 
1635 Internationaal 

Beethovenconcours in We
nen 

1830 De avonturen van de muis 
op Mars Cf) 

1835 Van Pool tot Evenaar 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
20 30 Het portret 
21 20 Ten huize van 

Johan Mare Elsing, Vlaams 
toneel- e romanschrijver 

2210 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Euchanstievienng 
1430 Teleac 

1600 Nieuws 
1602 Ti-Ta-Tovenaar CfJ 
1627 21-6-77 De langste dag in 

het Robert Morns observa-
tonum 

1655 Voetbal- en toto-uitslagen 
1700 Vesper 
1815 Teleac 
1855 Fabeltjeskrant 
1900 Nieuws 
1905 Het mierenwereldje 

Dokumentaire 
1950 Geestelijke liederen 
2030 Bar Mitzvah Boy 

Engelse televisiefilm 
21 45 Han De Vnes, leven met de 

hobo 
Een gefilmd portret 

22 20 De vredesweek 
22 35' Nieuws 

NED. 2 

1855 Rons CfJ 
1925 Studio Sport 
2040 De stnjd tegen de slavernij 
21 35 Nieuws 
21 40 De gloneuze opmars 

Eerste aflevering van een 
tweedelige dokumentaire 
over Benito Mussolini 

2230 Nieuws 

19 SEPTEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Pien-ot CfJ 
1805 Klein, klein kleutertje 
18 20 Circus Rondau CfJ 
1845 Open school 

Sociale zekerheid 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws en sportberichten 
2015 Grote lui, kleine lieden Cf) 
21 45 Wikken en wegen / 

Konsumentenrubnek 
2220 Nieuws 
2230 Open school 

NED. 1 

1000 Schooltelevisie 
1845 De Fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1904 Black Beauty Cf) 
1930 Sil de strandjutter CfJ 
2015 Last night of the proms 
21 35 Nieuws 
21 50 De burger en de hoveling 

Dokumentaire 
2235 Onder behandeling 

van de acupunkturist 
2300 Tot besluit 

NED. 2 

1855 Nieuws 
1904 De multinationals macht 

en onmacht 
EDokumentaire 

2000 Nieuws 
20 25 Nederlands elftal 
2055 Klaverweide CfJ 
2145 Jack Parnell en de big 

band-sp>ecial 
22 20 Achter het nieuws 
2255 Nieuws 
2300 EK Basketball 

20 SEPTEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
18 00 Pierrot Cf) 
1805 Laurel en Hardy Cf) 
1825 Rooien en blauwen 
1830 Open school 
19 00 Kom op je verhaal 
1945 Nieuws 
2015 Of zal ik eens aan « autokn-

tiek» doen 
Muzikaal programma 

2045 De stoute droom van Karel 
De Stoute 

21 35 Gastprogramma 
2205 Nieuws 

BRT 2 

1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot Cf) 
1805 Laurel en Hardy CO 

1825 Rooien en blauwen 
1830 Open school 
19 00 Kom op je verhaal 
1945 Nieuws 
2015 EK Basketbal uit Oostende 
21 45 De verzamelaarster 

Franse zedenschets 

NED 1 

1030 Schooltelevisie 
13 00 Opening Staten-Generaal 
1400 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant CO 
1904 Garou-Garou, Ie passe-mu-

raille 
Franse komische gangster
film Cl 950) 

2035 Haagse knngen 
21 35 Nieuws 
21 50 Lord Peter Wimsey CO 
2235 Nieuws 

NED. 2 

1815 Samenvatting opening Sta
ten-Generaal 

1845 Fabeltjeskrant CO 
1855 Nieuws 
1905 AVRO's toppop prezen-

teert de nationale hitpara
de 

2000 Nieuws 
,2025 Gemini Man CO 
21 15 Roots, WIJ zwarten CO 
22 05 Televizier magazine 
2250 Den Haag vandaag 
2305 Nieuws 

21 SEPTEMBER 

BRT 1 

1430 Open school 
15 00 Zeg me wat je eet 

TY-SELERTIE 
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
21 10 — RTB — Bederf in Scot
land Yard (Gr -Br i t t 1968) 
Politiedrama van David Greene met 
Michael York, Jeremy Kemp, Susan 
George, Jack Watson, e a 

21 u 50 — N I — Die Freudlose 
Gasse CDts 1925) 
Drama van G W Pabst met Asta 
Nielsen, Greta Garbo, Werner 
Krauss, e a 

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 
20 u 15 — BRT — Die gekke pro
vincialen (USA 1969) 
Komische kritiek op massifikatie 
van Arthur Hiller Met Jack Lem-
mon, Sandy Dennis, Ann Prentiss, 
Mary Nermann, e a 

21 u. 45 — RTB — Lily, aime-moi 
CFrans 1974) 
Vnendschapskomedie van Maurice 

Dugowson Met Rufus Jean-Michel 
Folon Patnck Dewaere, Zouzou, Ju
liette Greco, Miou-Miou, e a 

21 u 50 — N1 — Alf ie - Alf ie, de 
verleider (Gr-Br 1966) 
Zedenstudie van Lewis Gilbert Met 
Michael Came Shelley Winters, Julia 
Foster, e a 

22 u 52 — F2 — Het kerstmanne
tje heeft blauwe ogen (Frans 1966) 
Psychologische film van Jean Eusta-
che Met Jean-Pierre Leaud, G Zim
merman, H Martinez, e a 

2 4 u 15 — D2 — Brother can you 
spare a d i m e ' (Gr-Br i t 1975) 
Boeiende schematische schets van 
de jaren '30 van Philippe Mora 

1530 Wielrennen 
Parijs—Brussel 

1650 Tip-top 
1835 Pien-ot CO 
1840 Amanita 

Kort filmpje over padde
stoelen 

1850 Luchtshippers CO 
1945 Nieuws. 
2020 Het meisje van de TV CO 
2045 De konspiratie 
2245 Nieuws 

NED. 1 

11 30 Schooltelevisie 
1530 Als er een schaap over de 

dam IS 
Hondenwedstri jd 

15 52 Just around the corner 
Amenkaanse komische 
film 

1700 Popeye CO 
1706 Laurel en Hardy CO 
1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant CO 
1855 Nieuws 
1904 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 Scenes uit een huwelijk CO 
20 55 Beethoven-cyclus III 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
2235 Studio sport 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws 
19 04 Heeft de regen een v a d e r ' 

Werkende kinderen in Bo
gota 

1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Hoe het koninknjk der Ne

derlanden er weer helemaal 
bovenop kwam en wat er 
daarna gebeurde 
De vijftiger en zestiger ja
ren 

2330 Nieuws 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 
14 u. 30 — BRT — Ge kunt het niet 
meenemen (VSA 1938) 
Tragikomedie van Frank Capa Met 
Lionel Barrymore, Edward Arnold, 
Jean Arthur James Stewart, Ann 
Miller, Spnng Byington, Mischa Au-
er, e a 

20 u 15 — RTB — La honte de la 
familie (Frans 1969) 
Komedie van Richard Balduci Met 
Michel Calabru, Micheline Dax, Da-
niele Evenou, Guy Grosso, Paul Pre-
boist Noel Roquevert, e a 

21 u. 15 - 0 3 - De Vikings (VSA 
1958) 
Pseudo-histonsche film van Richard 
Fleischer Met Kirk Douglas, Ernst 
Borgnine, Tony Curtis en Janet 
Leigh 

Z O N D A G 18 SEPTEMBER 
14u. 20 — RTB — De aanval van 
de l ichte brigade (VSA 1937) 
Knjgsdrama van Michael Curtsz. 
Met Errol Flynn, Patnck Knowles en 
Olivia De Haviland 

20 u 30 — F1 — Een sl ippert je met 
allure CGr-Br 1972) 
Bntse liefdeskomedie van Melvin 
Frank Met George Segal, Glenda 
Jackson, Paul Sorvino Hildegard 
Neil, Cec Linder, e a 

M A A N D A G 19 SEPTEMBER 
20 u 30 — F1 — Marauders vallen 
aan CVSA 1961) 
Oorlogsfilm van Samuel Fuller Met 
Ty Hardin 

D INSDAG 20 SEPTEMBER 
19u. 05 — N1 — Doorheen de 
muur (Fr 1950) 
Fantastische film van Jean Boyer 
Met Bourvil, Joan Greenwood en R 
Souplex 

21 u 45 — BRT 2 — De verzame
laarster (Fr 1967) 
Zedenschets van Ene Rohmer Met 
P Bauchau, H Politoff en Mijanou 

WOENSDAG 21 SEPTEMBER 
15u 52 - N1 - Net bli jde leven 
(VSA 1939) 
Romantische komedie van Irving 
Cummings Met Shirley Temple en 
Joan Davis 
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NOG STEEDS 

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN 

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

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

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

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

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
ONZE INFORMATIECENTRA 

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

Tel (031)317820 
Tel (02)21943 22 
Tel (011)354442 
Tel (091)2519 23 
Tel (016)23 37 35 
Tel (031)7673 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. 

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

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

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

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

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

algemeen \ oorzitter 
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HUGO VAN DER CRUYSSEN: 

I I Neen cirkus 7 Ja eirkus!" 
LOVENDEGEM. — - Jarenlang hebben wij slechts de kruimels van de teaterta-
fels mogen rapen. Het jeugdteater werd schromelijk verwaarloosd. En als wij 
dan al probeerden onze jongeren met passende moderne toneelvoorstellingen 
te bereiken, dan bleven we bij de verdeling van subsidies in de kou staan. 
Toch was ik na zeven jaar televisiewerk vast besloten een nieuw jeugdteater op 
te timmeren en met een professionele groep naar zowat alle uithoeken van 
Vlaanderen te trekken. Het was tien jaar geleden een zware opgave. Maar nu 
hebben we reeds tienduizenden jonge mensen vergast op een vertoning. Hun 
entoesiasme was onze beloning. Met het teaterdekreet hebben we ook wer
kingstoelage gekregen. 
En uiteindelijk zijn we vooral verheugd dat de schoolpoorten voor het nationaal 
jeugdteater van Gent alsmaar wijder open gaan.» 

Teaterdirekteur Hugo van der 
Cruyssen kijkt vandaag terug op 
een periode van hard zwoegen. 
En het optimmeren van podiums 
voor jeugdvoorstellingen in de 
meeste erbarmelijke parochieza
len zal ook morgen nog veel 
inspanningen vergen. 
Uitgerekend vandaag, 15 septem
ber, begint'het Nationaal Jeugd
teater van Gent trouwens een 
nieuwe rondreis doorheen Vlaan
deren en Nederland met het door 
teaterjoernalisten reeds gepre
zen «Neen cirkus? Ja cirkus» 
van Hugo Meert. 

M U Z E 

Menig teaterkritikus schreef nog 
niet zo lang geleden smalend 
over jeugdteater. 
«Sinds jaren wordt in ons land 
het jeugdtoneel schromelijk veron
achtzaamd en verkeerd aange
pakt. Niet alleen ontbreken de 
behoorlijke voorwaarden, finan
cieel en materieel, om op een 
voortreffelijke wijze aan jeugdto
neel te doen, maar bovendien 
pakken de gezelschappen die 
desondanks toch een poging 
doen, de zaken artistiek en peda
gogisch foutief aan. Ofwel houdt 
men het bij onbenullige stukken, 
die in een a-peu-près-montenng 

op de planken worden gebracht, 
ofwel bij sprookjes die met pom
peus klatergoud worden gepres
teerd. » 
De bekende Gentse teaterkriti
kus Rik Lanckrock legde met 
voorgaande bedenking de vinger 
op de zere wonde van het jeugd
teater, en hij voegde daar voor de 
jongste produktie van het natio
naal jeugdteater onmiddellijk aan 
toe : «deze voorstelling verdient 
onze oprechte lof». 
Het doek van het Gents nationaal 
jeugdteater is nochtans tien jaar 
geleden slechts met zeer veel 
moeite opgegaan. 
Hugo van der Cruyssen: «Mijn 
hart is steeds bij het jeugdteater 
geweest Toen ik werkte voor de 
BRT-televisie zorgden wij wel 
eens voor een kaptatie van voor
stellingen vanuit de Majestic in 
Antwerpen ». 
In zijn geboortedorp — Lovende-
gem — werkte hij als voorzitter 
van de Kunst- en Kultuurknng 
een stukje van zijn teaterdromen 
uit. 
Maar de idee om een volwaardig 
jeudteater op te timmeren groei
de pas na een gedwongen rustva-
kantie in Zwitserland. 
Hugo van der Cruyssen: «Bij 
mijn terugkeer heb ik veel vrien
den en .leerkrachten trachten te 

overtuigen om het jeugdteater te 
integreren in het onderwijspro
gramma. Ik speelde met de idee 
van een muzische vorming; men 
voelde er op veel scholen wel iets 
voor, maar er bleef een groot 
ongeloof bij de schooldirekties in 
de mogelijkheid om een jeugdtea
ter in huis te halen 
Wat zal de inspektie zeggen ? 
Kunnen dergelijke voorstellingen 
wel degelijk in funktie van de les-
sen-moedertaal gebracht wor
den? 

Wat zal het jeugdteater precies 
bieden ? 
Met een aantal teatermensen — 
vooral free lance akteurs — en 
met de medewerking van enkele 
scholen hebben we dan toch met 
een klein hartje, maar met veel 
bezieling e^n jeugdteater 
geopend.» 
En het werd meteen een jeugdig 
succes ? 

D R O O M W E R E L D 

Hugo van der Cruyssen: «Het 
werd zeker geen teleurstelling, 
maar de problemen waren geens
zins zomaar meteen van de baan. 
Voor veel schooldirekties bleef 
de vraag open of men onze 
toneelvoorstellingen wel tijdens 
de klasuren kon en mag orga-
nizeren. . 
En vooral de bezoldiging van de 
akteurs en medewerkers begon 
nijpende ongemakken te veroor
zaken. Jarenlang hebben we 
slechts de kruimels van de teater-
tafels mogen rapen. 
Tot het teaterdekreet er kwam en 
wij « oef» konden zeggen: nu kun
nen wij 9 mensen in dienstver
band vergoeden en krijgen wij 
ook een werkings toelage.» 
Maar het applaus heeft niet ge
wacht op de afkondiging van dat 
teaterdekreet... Ik meen te weten 
dat publiek en pers vooral uw 
nieuwe aanpak fel waardeerden. 
Hugo van der Cruyssen . « Wij wil
den inderdaad — om het gewich
tig uit te drukken — breken met 
het traditioneel jeugdteater Zo 
van: alsmaar sprookjes en het lie
ve leventje van Assepoes. 
Niet dat het jeugdteater geen 
ruimte voor fantazierijke droom
werelden zou mogen vrijhouden. 
Geenszins. 

Maar wereldvreemd mogen onze 
produkties toch ook niet zijn! 
In een gepaste inkleding brachten 
wij bijvoorbeeld reeds een ver
haal over het schandaal van de 
transakties — koehandel — met 
jonge voetballers die voor veel 
centen zomaar van de ene ploeg 
naar de andere worden overgehe
veld. .. 
Onze produktie — Neen cirkus 7 
Ja cirkus I — die we trouwens 60 
keer willen opvoeren in alle stre
ken van Vlaanderen — behandelt 
de lotgevallen van twee klowns 
die worden verdreven omdat op 
de plaats waar zij hun fratsen uit
halen er een gevangenis voorzien 
wordt Ze worden verbannen 
naar een vuilnisbelt aan de rand 
van de stad. Uiteindelijk houdt dit 
teaterstuk van Hugo Meert een 
pleidooi in voor meer speelruimte 
voor kinderen en een uitbreiding 
van de groenzones in de stad. Je 

hoeft voor dit zwaarwichtige te-
ma niet te schrikken: de verto
ning wordt gebracht tot veel jolijt 
van het jonge volkje.» 

Direkteur Hugo van der Cruys
sen van het nationaal jeugdteater 
heeft zijn lauwerkransen geoogst 
met 9 voorstellingen in de Konink
lijke Opera van Gent voor 
stampvolle zalen. Van de teater-
kntici kreeg hij toen enig krediet. 
Die wissel op de toekomst heeft 
hij goed weten te gebruiken. 
Toch is er in de Gentse Rabot-
straat nr. 40 reeds enig heimwee 
naar gisteren: de improvizatie-
voorstellingen van «de overtocht 
van Thor Heyerdahl» zorgden 
voor de doorbraak van het jeugd
teater, maar werden sindsdien 
nooit geëvenaard. 
Inmiddels speelde het jeugdtea
ter het wél klaar voortaan produk
ties te verzorgen voor twee leef
tijdsgroepen : jongens en meisjes 
van 8 tot 12 jaar, en de adolescen
ten van 12 tot 15 jaar Jammer is 
nog steeds dat de technische 
scholen hun deuren voor jeugd
teater gesloten houden. 
Hugo van der Cruyssen: «Ook 
wat film, literatuur enzomeer be
treft blijft het aanbod voor de jon
gerengroep van 12 tot 15 jaar 
beneden maat Wij hopen met het 
jeugdteater zeker hier nog meer 
inspanningen op te brengen. 
Dit seizoen gaan we opnieuw op 
reis: naar de dorpen in Vlaande
ren, niet naar de fusiegemeen-
ten... We willen immers ook op 
teatergebied het wijk- en buurtle-
ven aanwakkeren nu de nieuwe 
administratieve entiteiten veel so-
ciaal-kulturele initiatieven dreigen 
te verstikken. Wij reizen met het 
jeugdteater van de Westhoek 
naar de Limburgse Maaskant, en 
omgekeerd. 
En van een schooldirekteur in 
een uithoek krijg je dan wel eens 
die ferme aanmoediging: « het is 
een zegen voor ons dat ge hier 
komt.» 
Hugo van der Cruyssen is ervan 
overtuigd «dat een toekomstge
richt kultuurbeleid bij de jeugd
zorg begint» 
Dat zijn woorden van een politi-
kus, en dat is Hugo v.d. C. van 
Lovendegem ook. VU-militant 
van bij de oprichting van de partij, 
en momenteel een uitermate ak-
tief gemeenteraadslid in Lovende
gem waar hij onophoudend het 
schepenkollege het vuur aan de 
schenen legt. 
We hebben het van hemzelf én 
van anderen gehoord: hij praat 
voortdurend over het welzijn van 
de (jonge) mensen waarmee hij 
werkt en leeft. 
Hij praat er niet alleen over : hij 
doet er ook wat aan: met zijn 
jeugdteater, in de gemeenteraad, 
in de kulturele verenigingen, met 
zijn wekelijks uitgebreid sociaal 
dienstbetoon... 
Direkteur Hugo van der Cruys
sen van het nationaal jeugdteater 
tilt nochtans met fé zwaar aan het 
leven-van-elke-dag. In onze leef
wereld moet er plaats blijven 
voor een cirkus. «Neen cirkus. Ja 
cirkus.'« Chugo de schuyteneer) 

Nationaal Jeugdteater, Rabotstraat 
40, Gent 9000, tel. 091/23.63.16. 
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