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Ulaams nationaal Uieekblad
TEKSTIEL IN DE BRANDING

Het Politiek Komitee van de
Volksunie heeft er deze week bij
de regering op aangedrongen,
dat ten spoedigste werk zou
worden gemaakt van de aangekondigde
tekstielkonferentie.
Men moet deze eis zien tegen
de penibele achtergrond van de
sociaal-ekonomische situatie in
Vlaanderen. Het Vlaamse land
telt momenteel 130.000 volledig
werklozen, waaronder
85.000
vrouwen. In deze cijfers weegt
de tekstielsektor zwaar door.
Om maar één voorbeeld te geven : op drie jaar tijds verdwenen in de konfektienijverheid 1
bedrijf op 5 en 1 arbeidsplaats
op 5.
Al te zeer wordt in de praktijk de
textielnijverheid beschouwd en
behandeld als een marginale
sektör. Voor Vlaanderen is zij
van levensbelang. Ook binnen
het Europees verband is zij, als
derde belangrijkste industrie, alles behalve marginaal. De tekstielkrisis is overigens een Europees verschijnsel. Sinds 1971
verdwenen in de Europese tekstiel niet minder dan 410.000
arbeidsplaatsen en 3.500 ondernemingen. Het is dan
ook
slechts normaal, dat België aandringt op een Europees textielbeleid. De Europese Ministerraad
heeft zich deze week, op Belgisch verzoek, voor het eerst

gebogen over de mogelijkheden
van een herstrukturerings- en rekonversieptan.
Dat men zich zowel op nationaal
als op Europees vlak eindelijk
rekenschap geeft van de ernst
der situatie, moge een eerste
lichtpunt heten. Vaak heeft men
de teloorgang van de textiel
verklaard als een onomkeerbaar
verschijnsel, als het onafwendbaar gevolg van de nieuwe internationale werkverdeling tussen
de hoogontwikkelde landen en
de derde wereld. Deze eenzijdige benadering wordt echter gelogenstraft door een aantal evoluties. In de VS bijvoorbeeld beschouwt men de tekstiel allerminst als een op termijn veroordeelde s e k t o r ; wel integendeel
blijkt er, dat het een vitale sektor is die in 1976 de twerkstelling met 7 "/o zag toenemen.
De Europese tekstiel, en speciaal de Vlaamse, heeft af te
rekenen met een aantal strukturele problemen. Onze konkurrentiële positie is zwaar bedreigd
door de prijs van de grondstoffen en door de invoer aan dumpingprijzen. Sommige derde landen hebben preferentiële rechten bij hun tekstieluitvoer naar
de EG. Waar dit aanvaardbaar
mag heten voor echte ontwikkelingslanden, moet men vaststellen dat ook hooggeïndustrializeerde landen zoals Taïwan,

Joegoslavië of Zuid-Korea over
deze voorrechten beschikken.
Het wilde liberalisme heeft mede gezorgd voor de verdere
afbrokkeling. Bedrijven die hier
hun poorten sloten, werden heropend in landen met lagere loonlast, o.m. in Noord-Afrika. De
jongste ontwikkeling terzake is
de voorgenomen in bedrijfstelling van drijvende fabrieken
voor de Nederlandse en Westduitse kust, waar Zuidoostaziatische arbeidskrachten zullen werken aan Zuidoostaziatische lonen.
Ten overstaan van deze strukturele problemen volstaat een
geldinjektie niet. De tekstielsektor is aan een herstrukturering
en heroriëntatie toe. Dat zulks
mogelijk is, wordt in de VS bewezen.
Inmiddels echter moet op nationaal vlak een inspanning geleverd worden die de vergelijking
kan doorstaan — mutatis mutandis — met de inspanningen
die men zich getroost voor de
(hoofdzakelijk Waalse) staalsektor. In dit verband moettoch aangeklaagd worden dat de overheid zwaar tekort schiet. In het
najaar van 1975 werd besloten,
de tekstielsektor over een moeilijk moment heen te helpen door
het toestaan van renteloze leningen van 15.000 fr. (konfektie of

breigoed) tot 20.000 fr. per arbeidsplaats. We zijn thans twee
jaar verder. Alleen reeds in
Oost-Vlaanderen zijn er 265 bedrijven die totnogtoe slechts
een voorschot van 7.500 fr. ontvingen.
Er blijkt nu, gelukkig, een kentering te komen zowel op nationaal als Europees vlak. De

Volksunie zal waakzaam deze
evolutie volgen. Er kan niet geduld worden, dat de dingen op
de lange baan worden geschoven. En de Vlaamse tekstiei
heeft recht op een nationale
inspanning, die men zich voor
Waalse basisnijverheden al vaker heeft veroorloofd.
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STICHTING L DE RAET
REAGEERT
In « Wij» van 1 september 1977 lees Ik
op pagina 5, n.a.v. de colloquia van de
Stichting-Lodewijk de Raet i.v.m. het
Egmontpakt, volgende uitlating : « bijzonder aktief in Vlaams opzicht is
deze Stichting de laatste jaren niet
geweest ••.
Ik moet hierop reageren omdat het
tegendeel w/aar is. Weliswaar treedt
de Stichting niet in de openbaarheid
met geruchtmakende verklaringen,
moties of betogingen. Dat heeft zij in
haar 25 jarige geschiedenis nooit
gedaan.
Sinds het einde van de jaren '60 en
heel formeel vanaf 1970 heeft de
Stichting een groot deel van haar middelen en ook personeel ingezet voor
de Vlaamse gemeenschapsorganizatie te Brussel.
Een initiatief zoals het Centraal sekretariaat van Vlaamse verenigingen van
Etterbeek, bleef jaren lang een eenzame poging tot samenwerking.
Het is de Stichting geweest die op
een niet spektakulaire, geduldige
maar volhardende wijze zich heeft
ingezet om hierin verandering te brengen.
In 1973 toen de Agglomeratieraad
voor het Plaatselijk Sociaal-Kultureel
Werk te Brussel werd opgericht
( A P S K W ) had de Stichting zelf reeds
in 10 van de 19 gemeenten sociaal-kulturele raden helpen ontstaan.
De A P S K W zelf, de kroon op de werking, heeft de raden in de overige
gemeenten helpen oprichten.
Tot 1975 echter was het een personeelslid van de Stichting die dit werk
heeft gedragen; ook heeft de Stichting de voorfinanciering van A P S K W
gedaan.

De Vlamingen te Brussel zijn een echte gemeenschap geworden. Zij werken samen in hun plaatselijke sociaalkulturele raden. Het verenigingsleven
kreeg een nieuwe impuls.
Gespecializeerde instellingen ontstonden ter bevordering van het Nederlandstalig Jeugd- en Jongerenwerk,
de Derde Leeftijd, het liefhebberstoneel, de kulturele animatie, het Nederlandstalig Onderwijs, enz.
Over de hele agglomeratie is een netwerk van Vlaamse trefcentra ontstaan, het biblioteekwezen w o r d t geherstruktureerd, enz.
M e n mag bij dit alles niet vergeten dat
de Nederlandse Kommissie voor de
Kuituur slechts in 1973 in werking
is getreden. M e n mag zeggen dat
in de jongste zeven jaar Brussel van
Vlaamse zijde een echte kulturele
revolutie heeft meegemaakt.
Het is ver van mij de verdiensten voor
dit werk alleen aan de Stichting toe te
kennen. Maar iedereen die Brussel
van nabij kent zal getuigen dat het
aandeel van de Stichting in dit alles
van zeer grote betekenis, zelfs van
bepalende invloed is geweest. Het is
daarom dat de Stichting thans besloten heeft in de provinciehoofdsteden van het Vlaamse land colloquia in
te richten n.a.v. het Egmontpakt.
Wij hopen dat de nieuwe geplande
colloquia door meer mensen zullen bijgewoond worden en dat uit de ontmoeting in het Vlaamse land een betere kennis zal ontstaan over de positie
van de Vlamingen in het Brusselse.
Wij hopen daarom op deze colloquia
veel (Vlaamse) opiniemakers te mogen ontmoeten om het even of zij
voor- dan wel tegenstanders zijn van
het Egmontpakt.
R. Roels, voorzitter.
Red.: Het lag niet in onze bedoeling
te schrijven dat de Lod. de Raetstichting nooit aktief geweest is op
Vlaams gebied maar dat ze nu wel
voor het eerst stelling neemt n.a.v.
een politiek feit. Overigens nodigt
de L de Raetstichting op haar colloquia alleen sprekers uit die het
Egmontpakt bestrijden.
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VERGISSING
U w redakteur H D S legde mij in uw
vorig nummer volgende woorden in
de m o n d : « Het is goed mogelijk dat
wij van het Egmontkomitee ons vergissen met het Egmontpakt te bestrijden,
maar dat zou dan niet zo erg zijn...»
Ik kan mij indenken dat uw redakteur
graag zou gehad hebben dat ik déze
woorden zou uitgesproken hebben.
Maar ik heb dat niet gezegd. Ik citeer
uit mijn geschreven tekst die ik letterlijk voorlas op de perskonferentie van
13 dezer:«Indien wij ons thans vergissen — wat ik niet geloof — dan is er
niets ergs gebeurd. Doch als de
Vlaamse politici die het Egmontakkoord willen doordrijven zich vergissen, dan wordt het voor heel de verdere toekomst van Vlaanderen een
ramp.»
Ik meen dat de nuance groot genoeg
is opdat uw lezers er kennis zouden
van krijgen. Aldus is er alvast één vergissing van de baan.
Clem De Ridder,
Voorzitter Egmontkomitee
Red.: We hebben die woordenspeling genoteerd.

Gevraagd:
— Wie nog over eksemplaren
van de « Duimpjesuitgave» beschikt of over briefwisseling en
andere dokumenten van en
over Victor De Lille, stelle zich
in verbinding met onze medewerker
Eugene
Van
Itterbeek-De Lille, die een boek
over deze literaire figuur en politicus voorbereidt ( A d r e s : Rerum
Novarumlaan
35,
3200
Kessel-Lo, tel. 016/25.47.88) Met
dank vooraf voor de geboden
hulp.

EREN EN VERKEREN
Ikzelf ben gekweekt in ontzag voor
alles wat met kuituur met een grote
kaa te maken heeft en zelfs lid van
deze bewegingen. Ik ben niet aktief, ik
militeer niet maar alleen mijn lidmaatschap bewijst dat ik het eens ben met
de doelstellingen van deze verenigingen. Ik ben sedert jaren lid van de
VU, dus wil dit zeggen dat ik deze
doelstelling bijtreedt
De kultuurverenigingen met een grote
kaa hebben ons niet geraadpleegd
omtrent hun stellingname ? Goed,
heeft de Volksunie die een politieke
partij is en groot is geworden door de
talloze onbaatzuchtige kleine militanten en die bijna allemaal tevens lid zijn
van de hogergenoemde kultuurverenigingen, ons onze mening gevraagd ?
Wij hebben geloofd in een partij die
uitpakte met een slogan, onderschreven door alle Vlaamse verenigingen :
gedaan met geven en toegeven. Welnu die partij, zonder haar basis te
raadplegen, heeft toegegeven terwijl
de verenigingen tot op heden zuiver
en zichzelf zijn gebleven. Wie moeten
wij dan trouw blijven. Ik zou Dio
Genes op zijn beurt willen vragen met
wie ge v e r k e e r t wordt gij geëerd.
Welnu, ik heb mijn sporen verdiend in
de V U . Ik weet hoeveel dagen, nachten, jaren ik voor haar heb gewerkt en
kan daarom nog slechts geloven in
onze kultuurverenigingen met een grote kaa omdat zij zuiver in overeenstemming zijn met de Vlaamse doelstellingen in het perspektief van een
Vlaamse staat. En niet meer in de V U
Indien zij geen andere houding aanneemt
P.V.B., Lebbeke

reizen
Verken de wereld. ONTDEK Z.
AZIË met VL. KLUB v. grote
kult. reizen INDIA, NEPAL THAILAND, C E Y L O N , in BESTE seizoen : 20 tot 60 dg. vanaf 20
DEC.
Voordel, voorw. Ervaren
reisleid. Geen w.oogmerk noch
massatoerisme. Schr. bur. bl.
R.K.S./001

Nu alle traditionele politieke partijen
wedijveren om de zogenaamde «imperfekties» van het Egmontplan de
V U aan te smeren, zou ik in naam van
de reeds meer dan 3 miljoen verstotenen, noodlijdenden, bejaarden met
te laag pensioen, werklozen en andere verbitterden aan de V U gouden
middelen willen geven om haar oprechte rechtvaardigheid en menslievendheid te bevestigen:
— onmiddellijke gelijkschakeling van
alle pensioenen
— optrekking van alle tot nu toe in
voege zijnde invalidlteitsvergoedingen
tot het dubbele van nu
— onverwijlde wettelijke vastlegging
dat al wie totaal werkonbekwaam is,
ook totaal moet vergoed
— direkt veel vermeerderde hogere
fiskale inkomensbelasting naarmate
men twee Of meer inkomens heeft
— direkt wettelijke vastlegging-voorstel dat niemand nog t w e e - o f meer
officieel vergoede mandaten mag
waarnemen
— alle honoraria en andere vergoedingen voor officiële mandaten (volksvertegenwoordigers, senatoren, ministers, enz...) dienen herleid tot de 2/3
van nu.
P.v.C, St.-Pieters-Woluwe

WEDERKERIG
Ter bevordering van de pacifikatie:
wanneer wordt het inskriptierecht wederkerig ? Ik denk aan de talrijke Vlamingen die sinds jaren aan Wallonië
hun beste krachten wijden. Wanneer
m'n broer in Aarlen, reeds vele jaren
aktief in talrijke verenigingen een weinig traditionele Vlaamse invloed liet
blijken, w e r d dit door Nothomb en
Michel onmiddellijk bestempeld als
«ce sont que des résidants». Dat is
hun politiek! Wij daarentegen geven
hun in het Vlaamse gewest faciliteiten, inschrijvingsrecht en veto's in kulturele aangelegenheden.
LD.,

Lezer L.S. uit St.-Amandsberg pakt in
«WIJ» van 8 sept. (Drukkingsgroepen) uit met het argument dat het
Egmontpakt w e r d goedgekeurd door
« vertegenwoordigers van de overgrote meerderheid van de Vlamingen»
en dat de politici zich dan ook niet
moeten laten beïnvloeden door de
«hetze van enkele drukkingsgroepen».
Als VU-kiezer van 17 april 1977 kan ik
— en ik ken tal van andere mensen
voor wie dit eveneens geldt — de
VU-parlemei-.tsleden echter niet langer beschouwen als mijn vertegenwoordigers. Ik heb op 17 april V U
gestemd omdat ik meende dat het
zou gedaan zijn met geven en toegeven, omdat de V U in haar verkiezingsprogramma (dat overigens goed zal
worden bijgehouden en in de toekomst herhaaldelijk van pas kan komen) het tweeledig federalisme als
oplossing voorstelde, aan de Vlaamse
deelstaat ook een eigen rechterlijke
macht zou geven, de Vlaamse deelstaat zou laten beslissen over o.m. ontwikkelingshulp, buitenlandse handel,
openbare werken, binnenlandse zaken enz, de pariteit in de Brusselse uitvoerende macht aankondigde.
Welnu, als de VU-parlementsleden
een regeerprogramma goedkeuren
waarin niets van dit alles is terug te
vinden, dan meen ik het recht te hebben ze met langer als mijn vertegenwoordigers te beschouwen en er het
mijne toe bij te dragen hen dit bij de
eerstvolgende verkiezingen tot hun
schade en schande te laten ervaren.
M.D., Kessel-Lo

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

Lier

T4-DEKREET
MENSENRECHTEN ? ? ?
LASST HESS FREI!!!
Spandau - report
wordt U gratis toegezonden. Schrijven postbus 20,
Heist-o.-d.-Berg. Te 015/
22.29.10.

Adv,06

NIET GERAADPLEEGD

In « W I J » van 1.9.1977 worden sommige jongeren (die) weer wat schijnen
te gaan voelen voor bepaalde fascistische (show)-praktijken
op Hitlers T4dekreet gewezen, dat eutanasie op
zwaar gehandicapten toestaat.
Daarbij twee bedenkingen. « W i j »
meent blijkbaar ook dat het gevaar
van rechts k o m t De Baader-Meinhofmoordenaars worden heel welwillend
beoordeeld en er moet zo nodig
gewaarschuwd worden tegen het fascisme. In alle ernst: meent - W i j » werkelijk dat het fascisme klaar staat om
ons te overrompelen ? En meent
«Wij» dat het kommunisme onschuldig tijdverdrijf is ?

De redenering van lezer Soete (Wij
van 8-9-77) is te gek om los te lopen I
Een tweede bedenking is de volgenVolgens hem keurt de meerderheid
de. Natuurlijk gezien valt er voor het
van de Vlamingen het Egmontpakt
T4-dekreet wat te zeggen : de natuur
goed omdat de meerderheid van hun
« volksvertegenwoordigers » pro heeft is ongenadig tegen alle gehandicapt
leven. Menselijk gezien is het vanzelfgestemd. Gelooft L Soete werkelijk
sprekend gewoonweg moord. Maar
dat het elitaire klubje parlementariërs
hoe moet men dan oordelen over het
de Vlaamse volkswil vertegenwoordoodvonnis tegen ongeboren leven ?
digen ? Het is toch zelfs geen publiek
O p dat gebied blinkt de V U stellig niet
geheim dat het pakt slechts door 'n
uit door duidelijkheid en het is een
strenge tuchtstemming door het Parlepubliek geheim dat verschillende V U ment kon worden gejaagd. En welke
parlementariër wil er graag zijn baan- • mandatarissen ijveren voor dergeliik
doodvonnis. Hier geldt zelfs niet eens
tje verliezen ?
het natuurlijke argument: geen enkel
L. Soete verwijt de drukkingsgroepen
wezen buiten de mens doodt ongebohun basis niet geraadpleegd te hebren leven.
ben. Hebben de partijen hun basis
geraadpleegd? De V U heeft zelfs
haar partijkongres niet geraadpleegd,
laat staan de leden en militanten (en
zeker de kiezer nieO. Welke Vlaamse
partij zou nu met dit monsterpakt
naar de verkiezingen durven ? Bovendien hebben het CVP-kongres en de
VU-raad het pakt slechts goedgekeurd omwille van de chantage van
Martens en Schiltz, die dreigden met
aftreden.
Intelligente politici zouden er goed
aan doen naar de opstandige stemmen te luisteren, hun fout te bekennen en terug bij hun basis aan te sluiten. Het wordt buigen of barsten voor
hen.
P.M., Dilbeek.
Red. — De V U heeft inderdaad haar
basis geraadpleegd. Voor deze raadpleging voorzien de partijstatuten
sinds altijd, dat de partijraad bevoegd is. Deze partijraad is een
trapsgewijze verkozen direkte uiting
van de basis. Het Kongres is een als
dusdanig niet-statutair begrip in de
VU.

Het is op zijn zachtst gezegd schijnheilig en princieploos tegelijk T4 aan de
kaak te stellen en anderzijds abortus
niet evenzeer te veroordelen. Of staat
een duidelijke VU-uitspraak toch voor
de deur ? Tussen haakjes: in HitlerDuitsland was abortus streng verboden.
J.V., Edegem.
Red. — De duidelijke VU-uitspraak
over abortus bestaat reeds sinds
1973. W e citeren er de belangrijkste
passus u i t :
«Wij zijn van oordeel dat abortus
slechts kan beschouwd worden als
een uiterste noodoplossing in konkrete noodgevallen, wanneer er geen
andere oplossing mogelijk is. Mits
deze belangrijke en principiële beperking, kan men aanvaarden dat zekere
schakeringen van mening over deze
konkrete noodgevallen onvermijdelijk
zijn, vermits deze zelfs onder de katolieke bisschoppen, andere moralisten
en medici vastgesteld worden.»
Lezer J.V. uit Edegem haalt uit die
tekst wat er niet in zit.
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Liefst geen

Kompensaties
voor

herbergdiskussies
over Egmont...

Zeelbrugge. ?

In hun ijver om van alle hout pijlen te maken, hebben een aantal
journalisten die gekant zijn tegen het Egmontpakt herhaaldelijk het argument gehanteerd dat
de uitvoering van het pakt eens
te meer een dupe-spel voor de
Vlamingen zou kunnen worden.
Z i j stelden het zo voor dat alles
wat de franstaligen kon interesseren onmiddellijk zou gerealizeerd worden en dat wat hoofdzakelijk de Vlamingen zou interesseren slechts nadien eventueel zou verwezenlijkt worden.
Met het gevaar dat het laatste in
het dak zou blijven steken.
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Zopas
heeft
de
Waalse
Ekonomische
Raad
kompensaties
geëist voor de
bouw van de
aardgas-terminal in
Zeebrugge.
Een aantal
Walen
schijnen zich nog geen
rekenschap
te geven
van de
gewijzigde
verhoudingen
in het land en van de evolutie der Vlaamse
openbare mening. Voor de Zee brugse
terminal zijn kom-

X

pensaties
uitgesloten.
Tijdens
de
Egmont-onderhandelingen
werden
daarenboven duidelijke
afspraken gemaakt
over
wat
thuishoort
op de
nationale en op de
gewestelijke
begrotingen.
Nationale
investeringen
kunnen
gebeuren
op gelijk
welke
plaats,
echter
op
grond
van
objektieve
criteria.
Deze zijn te
Zeebrugge
voorhanden.

Zaterdag 24 september 1977 10 u. - 17 u.

OCMW-dog
t e Brussel
10.00 Inleidend w/oord door volksvertegenwoordiger André
De Beul
10.30 Dolf Cauwelier, voorzitter Brusselse Welzijnsraad:
Van armenzorg naar welzijnszorg.
11.00 Prof. dr. R. Maes, adviseur Vereniging Belgische steden en gemeenten: De nieuwe wet op de O C M W .
12.00 Senator Rob Vande Z a n d e : kommentaar op de wet
vanuit VU-visie.
12.30 Middagmaal
14.00 Gespreksgroepen
1. Verhouding OCMW-gemeente
Inleiding: Victor De Vijver, diensthoofd OCMW-Leuv e n ; voorzitter: Johan Beke, verslaggever Bert Van
den Boer
2. O C M W en dienstverlening
Inleiding : Luk Willemeyns, adviseur staatssekretaris V.
Anciaux
voorzitter: André De Beul, verslaggever Mare Smout.
3. O C M W als sociale dienst
Inleiding : Chnstine Vercammen, maatschappelijk werkster OCMW-Dendermonde.
Voorzitter Lutgart De Beul, verslaggever Guido Dutry.
16.Ó0 Plenaire vergadenng
16.30 Slottoespraak door staatssekretaris Vic Anciaux

Kongresgebouw-Dynastiezaal A

22 SEPTEMBER 1977

Het land levert heel
wat
inspanningen
voor het in
leven
houden
van
de
Waalse
metaalindustrie.
Het stellen van
onbesuisde en in de nieuwe
kontekst
meer
dan
ooit
achterhaalde
kompensatie-eisen
zal in
Vlaanderen op een besliste
weigering botsen, ook en in de
eerste
plaats
wat
de
Volksunie
betreft.

(pdb) - « D e arbeid en de
organizatie ervan vragen
toekomstgericht een fundamenteel andere aanpak. Een
nieuwe visie op arbeid, op
de relatie tussen vorming
en arbeid, tussen arbeid en
vrije tijd, moet gestalte krijgen. Nieuwe waarden op basis van een nieuwe gemeenschapsetiek en kreatieve
soberheid moeten aan de
basis liggen van een nieuwe maatschappij en van
een vernieuwd arbeidsbestel. Arbeidsduurverkorting,
soepeler pensioenregeling,
verbod van kumul, deeltijdse arbeid voor man en
vrouw...»
Z o stond het In de opties
voor een alternatief sociaalekonomisch beleid van de
Volksunie begin dit jaar. Z o
kwam het terug in haar verkiezingsprogramma.

In het verleden is het inderdaad
vaak zo gebeurd. Denken wij
maar aan de nasleep van Hertoginnedal, de invoering van de
« liberté » in Brussel, enz.
De
Volksunie-onderhandelaars
hebben in het Egmontpaleis erover gewaakt dat deze eventualiteit thans onmogelijk zou zijn,
door soliede waarborgen voor
de uitvoering te formuleren.
Van meet af aan hebben Van
Der Eist en Schiltz beklemtoond
dat ook wat dit betreft het roer
omgegooid was en het voortaan
boter bij de vis zou worden.
O p de eerste vergadering van
de zogenaamde groep van de 22
werd dit standpunt officieel bekrachtigd en bevestigd door te
stellen, dat de uitvoering van het

Egmontpakt in één globale wet
zou gegoten worden.
Eigenlijk was dit helemaal niets
nieuws, vermits het gewoon de
toepassing was van datgene wat
de ondertekenaars onder elkaar
steeds
hadden
afgesproken.
Men kan dan ook alleen maar
glimlachen wanneer men in bepaalde Vlaamse kranten, die een
beetje verveeld zitten met hun
vroegere argumentatie, thans
leest dat dit een eerste winstpunt is voor de anti-Egmonters.
Of nog meer dat dit een uiting
van wantrouwen tussen de CVP,
de V U en de BSP zou zijn.
Nog anderen voeren thans aan
dat het procédé ondemokratisch
zou zijn.
Het wordt een beetje moeilijk al
deze kapriolen te volgen. Wanneer de Vlaamse onderhandelaars sluitende waarborgen voor
een gelijktijdige uitvoering bedingen, is het ondemokratisch.
Wanneer zij dit niet doen,
zijn
zij naïevelingen die de Vlaamse
zaak slecht dienen. Sommige
schrijvers van Vrije Tribunes of
van editorialen zouden toch ietwat meer logika in hun stellingname moeten leggen.
Het is ieders recht voor of tegen
het Egmontpakt te zijn. Maar de
inzet is te belangrijk om voor de
Vlaamse openbare mening het
voorwerp uit te maken van cafédiskussies.

Het arbeidsbestel
vernieuwen
Het A B V V wil tegen 1980 de
36-uren week. Het patronaat
wil de «loonkosten » niet zien
verhogen en dringt aan op
grondige studie van de gevolgen van de werktijdverkorting. De regering, bij monde
van eersteminister Tindemans, treedt dit laatste standpunt alvast bij.
Ondertussen Is de toekomst
al begonnen. Het kwart miljoen werklozen neemt al
meer dan een jaar niet af,
maar wel toe Hun aantal
groeit naargelang de tijd van
het jaar nog aan met 50.000
tot 100.000 gedeeltelijk werklozen En om het bIj twee
belangrijke sektoren van onze ekonomie te houden : niemand kan nog op tegen het
Japanse staal en wij dragen
hemden «made in Hongkong»

Inmiddels zijn de kaarten
rondgedeeld en is het handspel bekendgemaakt. Thans
wordt volop gepraat over
verkorting van de arbeidsduur. Deeltijds werk komt
ook al ter sprake. Bij verscheidene
gelegenheden
wisselen regenng, vakbonden en patronaat van gedachten : in voorbereiding
van een nieuw professioneel
akkoord, bij de bespreking
van de kollektieve arbeidsovereenkomst voor het overheidspersoneel, naar aanleiding van eisenbundels In bedrijven, enz.

Al gaat de konjunktuur bij
wijlen weer wat herleven ; dit '
blijkt met meer in de werkloosheldsstatlstieken. Deze
statistieken zuiveren kan alleen sommige machtbeoefenaars sussen. Er moeten oplossingen komen. Op korte
termijn. Maar die ook passen in een nieuw arbeidsbestel voor de toekomst

De stellingen worden ingenomen. Het A C V wil een akkoord over de arbeidsduurvermindering over twee jaar.

Maken wij van de arbeid nu
een recht, een plicht of een
vrijheid? Wat is de waarde
van de vrije tijd tegenover

die van de arbeidstijd? Op
het wereldkongres te Brussel verleden jaar over de vrije tijd werd die «vreselijke
verdeling voor de menselijke
persoonlijkheid, die al te
vaak wordt aanvaard als
een onvermijdelijk gevolg
van de vooruitgang» door
sommige sprekers gehekeld.
De moderne etiek die wij
moeten opbouwen, zo zei de
onderdirekteur-generaal van
de UNESCO, kan slechts berusten op een herontdekking
van de scheppende krachten in arbeid en vrije tijd. Een
van de zwaarste problemen
daarbij noemde hij de strijd
tegen de ongelijkheid. Daarvoor moeten heel wat vooroordelen uit de w e g : die
tegenover bejaarden, vrouwen, kleurlingen, e.a.
Pierre Emmanuel stelde op
dit kongres dat een maatschappij, wat ook haar politiek systeem is, er In de
allereerste plaats moet voor
zorgen dat de arbeiders zoveel mogelijk zelfstandigheid
in hun taken krijgen, en dat
ZIJ inzien dat zulks de gemeenschappelijke onderneming ten goede komt. Een
nieuwe maatschappij dus, en
een vernieuwd arbeidsbestel. Daarin passen arbeidsduurverkorting en deeltijdse
arbeid voor vrouw en man.

WIJ 1

KOMM€hT/1/1R
Brussel blijft overeind: met een ficelleke
A 22: WEGPIRAAT
Het is 'onderhand reeds meer dan tweeëntwintig keer dat
wij op de autoweg Tienen-Brussel de nummerplaat A 22
tegen veel meer dan 122 km per uur zien voorbijsnorren.
160 per uur lijkt ons een goed gemiddelde. En dat is dan telkens een kleine poos vóór negen uur. Zelfs in Haasrode,
waar de maximumsnelheid wegens wegenwerken beperkt
is tot 60 km per uur, suist de A 22 de doodgewone burgers,
die rijkswacht-radars vrezen, uitdagend voorbij... Tot nog
toe hebben wij nog geen rijkswachters de ministeriële
Citroen CX zien tegenhouden.
In de regeringskoets met nummerplaat A 22 pleegt zijne
excellentie Henri Boel van Binnenlandse Zaken plaats te
nemen. Deze minister is onder meer de politieke chef van
de rijkswacht Zodoende... We stellen de heer Boei voor:
zich een betere wekker aan te schaffen zodat hij tijdig vanuit Tienen naar Brussel kan vertrekken en zich bovendien
wat civieker te gedragen. Aan een ministeriële wegpiraat
hebben we geen behoefte, (hdo)

onderzoek in ons land. Uit deze
gesprekken is duidelijk naar
voor gekomen dat de dialoog
met de universiteiten, die een
spil vormen van het wetenschappelijk onderzoek, dringend moet
hervat worden.
De minister acht hiertoe de oprichting van een interuniversitair
overlegorgaan per taalgemeenschap noodzakelijk.
Voor wat de Nederlandstalige
universitaire instellingen betreft,
werd daartoe reeds een beslissende stap gezet Een dekreet
van de kultuurraad van de nederlandse
kultuurgemeenschap
voorziet in de officiële oprichting van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Deze raad
zal krachtens dit dekreet bevoegd zijn voor overleg, koördinatie en advies aan de overheid.
Minister Vandekerckhove wil
spoed zetten achter de uitvoering van dit dekreet in overleg
met zijn kollega van Nationale
Opvoeding.

VVM-VLAAMS

Zopas is
geren in
politiek,
gegooid.

Werkschuw

tuig ? Langharig profitariaat

is
FOTO : STUDIO DANN

?

Maar wat hebben wij hen te bieden en in wat voor wereld
doet de politiek hen leven ? Eén voorbeeldje uit onze nabije
omgeving.
Zij een jaar geleden, en hij zopas afgestudeerd.
Toekomstige
onderwijsmensen. Zo hopen ze toch. Op eigen poten staan,
deze zomer getrouwd. Klein studentenflatje gehuurd in een
universiteitsstad. Drieduizend vijfhonderd per maand, elektriciteit en verwarming inbegrepen. Gezinsinkomen ? De elfduizend die zij van de dop krijgt Hij zelf niets, want afgestu-

• ••

In de lijst van verenigingen, aangesloten bij het Egmontkomitee
dat een kampagne tegen het
Egmontpakt voert, wordt onder
meer vermeld: de Vereniging
van Vlaamse mandatarissen uit
Vlaams-Brabant

uit een opiniepeiling gebleken dat vier op de tien jonVlaanderen zich in de steek gelaten voelen door de
verwaarloosd,
verweesd
en in de
prullenmand
Vier op de tien. Veel, weinig 7 Slechts vier op de tien.

Daar waar één op drie van de Vlaamse werklozen jonger
dan 25.

Min drieduizend
vijfhonderd

Instortingsgevaar dreigt nu 't allen kante in Brussel. N^dat aan de
Jacqmainlaan midden augustus een verwaarloosd overjarig pand
instortte zien we her en der in de hoofdstad stutten verrijzen.
Nog aan de Jacqmainlaan kraakt een woonst waar een autoverhuurder onderdak heeft Even verder aan de Kruisvaartenstraat sloot een
café — Bij Antoine — onlangs zijn deuren Took deze woonst kan elk
moment in mekaar zakken...
De bevoegde stadsdiensten hebben hier een originele wijze
bedacht om deze woonst overeind te houden: met een stalen draad
wordt het gebouw omspannen en aan de nevenbuur vastgehecht Er
staan geen borden met de vermelding < instortingsgevaar» ; wel werden nadarafsluitingen opgesteld. Zo houdt het zieke Brussel zich
nog recht; met een ficelleke !
Tot grondspekulanten de tijd gekomen achten om die draad door te
knippen.

•••

W E M M E L S E AKROBATIE
deerd even nadat hij 25 was geworden. Ergens in zijn vroege
jeugd een schooljaartje verloren. Dus geen cent En ook geen
job. Uiteraard.
Werkschuw tuig ? Zij vorig jaar maandenlang stagiaire in het
onderwijs. Positieve benadering. Al krijg je maar driekwart
van de wedde betaald en al geeft de stage je geen enkel
recht voor je verdere loopbaan: je bent aan het werk, je leert
je beroep en — vooral — je blijft niet leegzitten. En dus doe
je voor driekwart van de wedde driekwart van de tijd werk
dat te min is of te lastig of te ondankbaar voor je vaste kollega's. Schooljaar gedaan, stage afgelopen. Nog altijd geen vaste baan. Had je maar effe slimmer moeten wezen. je kollega
die niet maandenlang gewerkt heeft als stagiaire, maar die
het gelukkig nummer trok van een zeventiendaags
interimpje
tegen volle wedde, heeft meteen recht op de volle werkloosheidsuitkering. Jij niet sukkel van een stagiaire.
Naar de RVA. Achter het raampje een verveelde ambtenaar
Onpersoonlijk. Je zoekt werk, heus, tochniwaarzeker ? Naar
het syndikaat Achter het raampje een verveelde ambtenaar
Onpersoonlijk. Je zoekt werk, heus, tochniwaarzeker ? Naar
de schooldirektie zus en de schooldirektie zo. Iets minder
onpersoonlijk. Maar je zoekt werk, tochniwaarzeker ?
Zelfs op elfduizend in de maand min drieduizend
vijfhonderd
kan je het geluk bouwen. Met twee. Maar ook nog met drie ?
Ach, je t>ent jong en achter de volgende bocht van de weg
ligt wellicht toch de job waarvan je droomt Misschien wéér
tegen driekwart van de wedde. Maar zelfs voor die driekwart
heb je een vlerk wart politieke kruiwagen nodig.
Zopas Is uit een opiniepeiling gebleken, enzoverder, enzovoort. Slechts vier op de tien ? De twee in hun studentenflatje
ergens in een Vlaamse universiteitsstad
voelen zich inderdaad in de steek gelaten door de politiek. Verwaarloosd, verweesd en in de prullenmand gegooid. Gelukkig is het niet
andersom. Zij zelf laten de politiek niet in de steek en gooien
de politici niet in de prullenmand.
Maar het is nogal duidelijk dat hun politieke overtuiging mee
gekleurd wordt door het soort leven dat wij hen bieden.
Of mag dat niet ?

WIJ 4

BRABANT

O p 25 september organizeert de
«Cercle Culture!» te Wemmei
een koncert in de Engelbertuskerk. Omdat de inrichters vrezen dat ze geen volk genoeg zullen hebben, stuurden ze tweetalige uitnodigingen rond, die zogezegd uitgingen van de «Kultureie
Kring», onder de auspiciën van
de twee kultuurministers. Het parochieblad kondigde trouwens de
manifestatie eentalig Nederlands
aan.
Door dit optreden, geleid door
burgemeester Geurts, werd verwarring gesticht, vermits de indruk werd gewekt dat de vzw
Nederlandse Kultureie Raad de inrichter is, terwijl deze (officieel
erkende) raad er niets mee te
maken heeft.
Als zoveelste staaltje van frankofone oneerlijkheid
kan
deze
«stunt» erdoor.

TWEETALIG
Te Gent hielden de Belgische kriminologen een kongres. O p de
perskonferentle kondigde voorzitter prof. Kellens aan, dat het kongres «naar Belgische traditie»
tweetalig zou zijn. Hij zei dit in
gebrekkig Nederlands, en «omdat hij van zijn Nederlands niet zo
zeker was» schakelde hij over
naar het Frans. Als zoethoudertje
werd aan elke journalist een
(eveneens gebrekkige) Nederlandse vertaling van des profs uiteenzetting overhandigd. Van zo-

haast de frankofonen één zin in
het Nederlands hebben gesproken, al dan niet geradbraakt, achten ze zich tweetalig.

TAALKADER IN
HETZEEWEZEN
Normaal moeten binnenkort In
het bestuur van het zeewezen en
van de binnenlandse scheepvaart
taalkaders
worden
ingevoerd.
Daartegen trekt de vereniging
van Waals en franstalig personeel te velde, omdat de betrekkingen voor 90 % door Nederlandstaligem zouden bezet zijn.
Nochtans hebben beide kamers
van de Vaste Taaltoezichtkommlssie het ontwerp Chabert (dat
slechts normale niet-paritalre taalkaders voorziet, ten gunste van
de nederlandstaligen, vermits de
kust en de voornaamste zeehavens nu eenmaal in Vlaanderen
liggen) goedgekeurd. Wij hopen
dat de Vlaamse ministers in de
regeringsraad, die over het ontwerp moet beslissen, het been
stijf zullen houden. Er is nu al taaiellende genoeg geweest in de
betrokken diensten.

UNIVERSITAIR
OVERLEG
Minister van Wetenschapsbeleid Rik Vandekerckhove, had
een aantal kontakten met rektoren en andere verantwoordelijken voor het wetenschappelijk

De V V M groepeert reeds sinds
jaren de Vlaams-nationale mandatarissen, verkozen op V U - en
aanverwante lijsten. Nu blijkt dat
een zekere kategorie gemeentemandatarissen uit Vlaams-Brabant ten onrechte gebruik maakt
van de naam V V M .
' Sommige personen die deel uitmaken van de nieuwbakken vereniging met onze naam, aldus
een WM-mededeling,
zijn ons
bekend. Wij willen niet worden
geïdentificeerd
met
mandatarissen die tot voor kort
franstalige
verkiezingspropaganda
voerden
en nu, om wie weet welke reden,
katolieker zijn geworden dan de
Paus en groter flamingant
dan
reeds jaren strijdende
Vlaamsnationalisten.
Iedereen in dit land heeft het
recht zich te verenigingen. Verwarring scheppen door de naam
van een reeds bestaande
vereniging te gebruiken, zou men echter beter vermijden.
Laat ons
aannemen, aldus nog W M dat
hier geen sprake is van kwade
wil, maar dat bet gaat om een
vergissing -.

22 S E P T E M B E R
1864:
KONGRES
VAN
WASHINGTON.
Kongres
dat de meesten wellicht
niets zal zeggen, maar dat
uiterst belangrijk was. Op
dat kongres werd namelijk
beslist dat de slavernij zou
afgeschaft worden in de
Verenigde Staten. En enkele
maanden nadien, om juist te
zijn op 31 januari 1865, was
dat officieel ook een feit
Wij herdenken dus vandaag
een van de allerbelangrijkste besluiten uit heel de
wereldgeschiedenis. Nog is
de vraag open of die afschaffing van de slavernij
een daad van menslievendheid was, of van rechtvaardigheid, dan wel een EKON O M I S C H E BESLISSING:
de erkenning dat de machine nog goedkoper uitviel
dan de slaaf. En wat de slavenkwestie in de Verenigde
Staten
betekende,
voelt
men tot op onze dagen. Oorlog,
moord, verdrukking,
strijd, grootheid en lafheid.
De mens in al zijn facetten.
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BRUXELLES BILINGUE...

VLAAMS ONDERWIJS

Zoals de dagbladen meldden
had op het gemeentehuis van
Watermaal-Bosvoorde een taalincident plaats bij het slot van
de huwelijksplechtigheid
van
Herman Verheirstraten, adviseur
van
VU-staatssekretaris
Anciaux. FDF-burgemeester mevr.
Payfa verrichtte weliswaar het
officiële gedeelte van de plechtigheid in het Nederlands maar
schakelde bij het uitspreken van
haar gelukwensen
naar
het
Frans over. De bruidegom nam
dit niet en vroeg de burgemeester, terug naar het Nederlands
over te schakelen. Toen mevr.
Payfa dit weigerde verlieten de
brulloftvierders uit protest het
gemeentehuis. Als de FDF-burgemeester het normaal vindt, Nederlandstalige trouwers in hun
taal in de echt te verbinden en
hen geluk te wensen in het
Frans, waarom verbindt ze dan
Franstalige trouwers niet in het
Frans en biedt ze haar gelukwensen niet in het Nederlands aan ?
Alweer een typisch staaltje van
Brussels onbegrip en dito arrogantie.

De kabinetsraad heeft vorige
week een koninklijk
besluit
goedgekeurd, waarbij de bevolkingsnormen voor het Nederlandstalig kleuter- en lager onderwijs in de Brusselse agglomeratie voor de Vlaamse scholen
bestendigd worden. Daarmee
werden de omstredem maatregelen van het KB van 5 mei 1971
voorgoed verlengd.
Deze regeringsmaatregel — die
we in . W i j . van 25 augustus
hadden aangekondigd — heeft
o.m. als gevolg dat 213 Vlaamse
klassen niet dichtgegaan zijn,
wat in het voorjaar als gevolg
van verklaringen van P W - m i n i s ter Decroo, door het Vlaams
Onderwijs Centrum ( V O O wel
gevreesd
werd.
Momenteel
wordt op het staatssekretariaat
van Vic Anciaux hard gewerkt
aan een «dienst 900» voor de
Vlaamse scholen.

de produktiekapaciteit aanzienlijk zou kunnen opgevoerd worden. De regering blokkeerde
toen deze investering en besloot een Amerikaans studiebureau opdracht te geven om de
toekomst van onze staalindustrie in een blauwdruk te gieten.
O p de resultaten van deze volksvreemde
onderzoekers
heeft
men in Genk desondanks niet
gewacht.
Cockerill-direkteur
Charlier heeft de leden van de
ondernemingsraad vorige maandag meegedeeld dat in Duitsland
een
superslijpmachine
werd besteld, die vanaf 1 februari 1969 produktief zal zijn.
Deze investering zal slechts zes
arbeiders werk geven, maar het
is wel een goede wissel op de
toekomst. Het wachten is nu op
een verdubbeling van de koudwalslijn en de opvoering van de
smeltkapaciteit, waardoor vierhonderd arbeiders een nieuwe
job zouden kunnen vinden. Of
deze belangwekkende investe-

BUITENLANDS
KULTUURBELEID ZELF BEPALEN

O p de jongste Frans-Vlaamse
Dag te Waregem wees Kultuurraadvoorzitter Coppieters
tijdens zijn hulde aan aftredend
voorzitter Leo Vanackere, op de
mogelijkheid die door het Egmont-akkoord zal ontstaan, dat

Om aan de informatienood in
Frans-Vlaanderen over Vlaanderen te verhelpen sprak de vergadering zich uit voor de oprichting van een Instituut voor de
Nederlandse Kuituur te Rijsel.
Op deze dertigste Fr.-VI. dag
werd ook gepleit voor de erkenning van het Nederlands in
Frankrijk als tweede of derde
taal (tot nog zijn het Duits en het
Nederlands in het onderwijs taboe, zogezegd omdat beide talen officiële talen in andere staten zijn. De (Franse) wet Deixonne (1951) laat alleen een schuchter onderwijs toe in het Bretoens, Katalaans, Baskisch, Occitaans en Corsicaans. Zelfs een
zo beperkt onderwijs wordt de
Frans-Vlamingen en Elzassers
niet gegund door het zo « demokratlsche» Frankrijk.

Samenstelling
kabinetten van

O p 31 december van vorig jaar
telde ons land 9 miljoen 823.302
inwoners, waarvan 5 miljoen
565.991 Vlamingen, 3 miljoen
215.259 Walen en één miljoen
42.052 Brusselaars (die in feite
ook nog een zeker aantal Nederlandstaligen tellen, naar schatting 250.000 maar dan wel
Vlaamsbewuste en Vlaams kiezend, want er zijn ook nog de
« Zinnekes », die hun Vlaamse afkomst pogen te verbergen achter een zogenaamde tweetaligheid, in feite een nogal schabouwelijk dialekt). Neemt men deze
werkelijkheid aan, dan tellen de
Vlamingen feitelijk bijna zes miljoen man (en vrouw) op de ca.
tien miljoen Belgen (al zijn er
geen Belgen zoals Jules Destrée al zei...)

de VU-ministers
Kabinet Wetenschapsbeleid
Minister Rik Vandekerckhove
Montoyerstraat 30, 1040 Brussel Tel 02/511 1820
Frans Van Nieuwenhove kabinetschef
J Bommariage adjunkt-kabinetschef
Jean Kretzschmar adviseur
Theo Pittevils adviseur
Germain Wagemans kabinetssekretans
Anita-Viaene-Van Bueren privesekretaris
Andre Monteyne, advizeur (ekonomische problemen)
Paul MARTENS: persataché
Kabinet adjunkt Nederlandse Kuituur
Kabinet adjunkt Brusselse sociale aangelegenheden
Staatssekretaris Vic Anciaux
Handelsstraat 44, 1000 Brussel. Tel. 02/512.6660

DE KRANT
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We hadden Lode Claes graag blijven rekenen onder de fatsoenlijke tegenstanders van het Egmontpakt Maar hij schijnt het anders
te willen

nl. Vlaanderen zelf zijn eigen kultureel beleid in het buitenland
zal kunnen bepalen.

Brasser ziet het dure leven

BIJNA 10 MIUOEN

Eerder dan dagbladen — die
vroeger zeven en nu zesmaal
per week verschijnen — waren
er nieuwsbladen. Het eerste bekende nieuwsblad werd in 1597
te Praag gepubliceerd.
Het was de «Noviny Poradné
Cleého Mesice Zari Leta». Als
het eerste regelmatig verschijnende nieuwsblad beschouwen
sommigen de « Frankfurter Oberpostzitung (vanaf 1612), en anderen de «Courante uit Italien,
Duytschlandt e t c » , waarvan een
nummer uit 1618 werd teruggevonden.
Als oudste voorloper van de huidige kranten wordt de in 1656
gestichte «Weeckelijke Courante van Europa», aangehaald.
Bij de pioniers in de krantenwereld wordt ook de « Gazette de
Leyde» veel genoemd.
Hoe dan ook, het krantenbedrijf
heeft zich in de voorbije eeuwen
in een dolle vaart ontwikkeld. De
wijze waarop kranten worden
volgeschreven, opgemaakt en
gedrukt is in al die tijd — en
vooral zeer recent - - drastisch
gewijzigd. Wie een kijkje wil
nemen in het jachtige leven van
een krantengebouw, kan bij de
vereniging van
dagbladuitgevers een goede gids krijgen. Een
brochure van 48 bladzijden met
foto's brengt antwoord op vragen zoals - w a t gebeurt er In de
zetterij ' wat Is een teletype-machine ' Hoe wordt er gewerkt
met f o t o g r a v u r e ' enz... De brochure kost 50 fr (Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers,
Belliardstraat 20, Brussel 1040).

wéét, beter dan wie ook, dat in de
Volksunie
de voorzitter
over
geen enkele vorm van vergoeding beschikt
Er is niet alleen
geen 'bezoldiging
die met die
van een minister is gelijkgesteld', er IS geen enkele frank
bezoldiging

BROWNING
De Amerikaanse firma van die
naam verwierf bekendl\eid tijdens de eerste wereldoorlog
met de produktie van een mitrailleuse (en ook met de aanmaak
van een revolver, zodat op zeker
ogenblik « browning » a.h.w. synoniem was van revolver). Vandaag is er van die faam niet veel
overgebleven, zodat de Browning-aandelen niet hoog gekwoteerd staan. Het wekte dan ook
verbazing te vernemen dat FN
een bod heeft gedaan op de
Browning-aandelen, tegen
de
beurskoers !
In een vraag gericht tot de minister van Ekonomische Zaken wou
VU-kamerlid Luk Vansteenkiste
meer daarover weten. We zien
benieuwd uit naar het antwoord
van minister Claes.

SLIJPMACHINE
VOOR ALZ
Omdat de werknemers bij het
Genkse staalbedrijf A L Z niet alleen het been stijf hielden, maar
bovendien ook nog in navolging
van hun Waalse kollega's van
Chertal dreigden met staking
vanaf 22 september, werden
voor dit Limburgs bedrijf belangrijke
investeringsbeslissingen
genomen.
Een konflikt in het voorjaar betrof o.m. de installatie van een
tweede slijpmachine waardoor

ring er uiteindelijk zal komen is
nog niet zo zeker. De superslijpmachine voor A L Z geeft inmiddels wel een goede hoop voor
de uitbreiding van de tewerkstelling.
O N H E U S EN O N E E R L I J K
In «De Standaard» van 19 september
schreef
senator
Lode
Claes zijn zoveelste Vrije Tribune
tegen het Egmontpakt Zijn mening terzake is (wellicht) even eerbiedwaardig als de onze en we
zullen hem dus niet het genoegen
doen, terzake met hem de pen te
kruisen
Lode Claes zou er echter moeten
over waken, geen onheuse en
oneerlijke dingen te schrijven We
citeren uit zijn artikel « Het verder verloop van het Egmontpakt
bevestigt steeds meer de dominerende positie
van de partijvoorzitters.
Zij hadden
reeds
een gepriviligieerde
toegang tot
de media, elektronische en andere. Zij worden meer en meer fulltime, met een bezoldiging
die
met die van een minister
is
gelijkgesteld.
En zoals bij alle
gepriviligieerden
volgt uit de privilegies de onderlinge
verstandhouding. ».
Lode Claes is jarenlang (een weliswaar met zeer aktief J lid geweest van de financiële kommissie van de Volksunie Het behoorde mede tot zijn taak, de allerlaatste centiem
Volksunie-inkomsten
en -uitgaven te kontroleren
Hij

Paul Rock kabinetschef kuituur
Enk Van Lerberghe kabinetschef sociale zaken
Jaak Vandemeulebroucke adjunkt-kabinetschef (verbinding met
onderwijs)
Mon Van Dyck kabinetssekretans
Georgette De Kegel pnve-dienstbetoon
Ivo Gons pers- & publicrelations
Paul De Neve begroting en financiën
Rudi Roosens begroting en financiën
Walter Van Mieghem en Celia Van der Spurt dienstbetoon
Kabinet Buitenlandse Handel
Minister Hector de Bruyne, Quatre Brasstraat 2, 1000 Brussel Tel
02/5136240
JP Van Bellinghen kabinetschef
J Daron adj kabinetschef
J Van Wuytswinkel adviseur-kabinetssekret
M Stals adviseur-prive sekret
O Bourdeaud'huy adviseur
A Goessens attache
A Peremans, R Proost en H Vlemenckx (pers en dokumentatie)

VU vraagt afbouw overbodige
overheidsinsteilingen
Het Politiek Komitee van de Volksunie besprak de organizatie van
het zgn. derde arbeidscircuit in het kader van de tewerkstellingspolitiek.
Het Politiek Komitee legt er de nadruk op dat deze vorm van tewerkstelling zjjn oorspronkelijk karakter moet behouden, soepel georganizeerd, sterk plaatsgebonden en georiënteerd op taken in de welzijnssektor. Alleszins moet vermeden worden dat men uiteindelijk
zou belanden bij het tot stand komen van een bijkomende afdeling
overheidspersoneel met alle moeilijkheden van dien o.m. wat betreft
overschakeling en herscholing.
Het Politiek Komitee van de Volksunie dringt er bij de regering
tevens op aan dat ten spoedigste werk zou gemaakt worden van de
aangekondigde textielkonferentie. Ten slotte meent het Politiek
Komitee dat met het oog,op de budgettaire toestand de afbouw van
klaarblijkelijk overbodig geworden overheidsinstellingen zonder verwijl moet worden doorgevoerd.

WIJ 5

KOMM^hT/l/lR
OM2€ W€R€LD

« Bij de Vlamingen is er een absoluut gebrek aan strategisch inzicht. Kijk bijvoorbeeld naar het beleid in
Overijse en Dilbeek. De burgemeesters van deze
twee grote gemeenten verzetten zich met luide trom
tegen het fameuze Egmontpakt. Zij zitten nochtans
met urbanistische en taalproblemen opgescheept,
omdat zij nog niet zo lang geleden zoveel — zeer
veel — verkavelingen mogelijk maakten. Deze bewindvoerders onderzochten hogenaamd niet welk
soort burgers zij met hun BPA's onderdak verschaften. Het is precies omdat zij vroeger zoveel verkavelingen toestonden, dat zij nu met problemen zitten.»
Frank Parent, planoloog van de gewestelijke ekonomische raad voor Brabant (GERB), heeft (voor het tijdschrift ECO-Brabant) becijferd dat, ondanks de gewestplannen in de regio Halle-Vilvoorde, de verstedelijking rond Brussel door de gemeentevaderen met
110.000 nieuwe inwijkelingen kan bedacht worden.
En, het huidige schepenkollege van Overijse blijkt
geenszins belastingstroeven van om het even wie te
versmaden...
Als Providentia, De Duve, de Schietere de Lophem,
.. Houssard-Englebienne, architekt W. Brankaer, graaf
de Limburg Stirum,... en andere rijkelijke gezellen
ook morgen, en ondanks het anti-Egmontkomitee,
hun verkavelings- en verbouwingskoorts ongestoord
kunnen botvieren, dan zal de Vlaamse gemeenschap
van Overijse er geenszins wel bij varen...

Verduvelde verkavelingen
van Providentia happen laatste
stukje groen uit Overijse
Momenteel is er herrie rond de
Terspauwtheide, opgekocht door
de bouwmaatschappij Providentia, met de bedoeling dit prachtig
stukje natuur — het enige dat
nog rest in het centrum van Overijse — te verkavelen
Verkaveling en verfransing treft
ook nog het Walravenbos, de
Dreef, de Elzer, het Marnixbos, de
Ketelheide, wijk Maleizen, het Terlanenveld... In Maleizen bijvoorbeeld zijn de frankofonen in de
overgrote meerderheid.
Het CVP-bestuur heeft dat jaren
terug in de hand gewerkt. De
Vlaamsgezindheid van het gemeentebestuur was nog niet zo
lang geleden nauwelijks te merken.
CORNICHE
Toen de wijk «Corniche» aan de
franstalige gemeenschap werd
toegekend was burgemeester
Branckaer op Vlaamse betogingen met te zien.
Het IS nog niet zo lang geleden
dat het politiekommissariaat frankofonen in hun taal te woord
stond. Het is pas op aanmanen
van de kommissie voor taaitoezicht dat de dienst uitsluitend
Nederlandstalig werd..
Verkavelaars en gemeentebestuur hebben hand in hand gewerkt om Ovenjse vol te bouwen

en te verfransen. In de jaren '50 is
de enorme verkavelingswoede in
deze streek begonnen. Franstalige graven, baronnen, en andere
grootgrondbezitters hadden toen
nog zowat de helft van Overijse
in hun bezit. Hun eigendommen
begonnen zij van dan af spoedig
te gelde te maken. De grondprijzen stegen enorm Alleen kapitaalkrachtigen maakten nog een
kans om een hapje grond in het
groen van Overijse te verwerven.
In franstalige Brusselse kranten
en reklamebladen werd publiciteit
geplaatst
Als paddestoelen rezen de franstalige plakkaten in alle mogelijke
uithoeken uit de grond. Ook en
vooral de rand van het Zomenwoud moest eraan geloven.
Om het even welke verkavelingsaanvraag werd klakkeloos
goedgekeurd. Dossiers die onvolledig waren (bijvoorbeeld de
zaak-Gillon) werden zonder verpinken behandeld. Hét liefst werden natuurgebieden en landbouwgronden in bouwzone omgetoverd.
Providentia droomde en realizeerde 25 woningen op 1 ha grond. In
72 werd nog 240 ha landbouwgrond verkaveld. Gemeenteraadslid Alsteens het zich niet onbetuigd. Een man als Bernheim
d'Outremer hield zich in Overijse

Overijse: de verkavelde gemeente
van een Egmontburgemeester
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bedrijvig met projekten die het miljard fr, overschreden.
De verkavelingskoorts nam ietwat af toen de randfederatie Tervuren op de proppen kwam.
Vooral schepen van ruimtelijke ordening Marcel De Broyer maakte
zich verdienstelijk om een aantal
onverantwoorde bouwwerven te
verhinderen. Minister Luk D'Hoore maande eveneens het schepenkollege van Overijse aan de verkavelingsaanvragen wat nauwgezetter te bekijken.
Nu de randfederatie is opgedoekt, kan het schepenkollege
zich weer ongeremd door verkavelaars laten opvrijen.
De zaak-Terspautkouter is een typisch en het meest recente voorbeeld. In eenzelfde zitting van de
gemeenteraad zorgt de CVPBSP-PVV-meerderheid
ervoor
dat een verkavelingsaanvraag
wordt goedgekeurd, dat een studiebureau de opdracht krijgt een
plan van aanleg op te stellen, en
dat dit plan wordt goedgekeurd...
In één gemeenteraadszitting, op
enkele minuten tijd. Van politieke
ijzer gesproken!
NOTABELEN
Immofischer, de Grunne, de
Meeus, de Duve, de Schietere
de Lophem, Immo Bollie, de Immobiliënvennootschap van Belgiè enzomeer... ze kregen met z'n allen
zonder zorgen van het gemeentebestuur van Overijse het licht op
groen om villawijken uit de grond
te stampen.
In deze nieuwe wijken, verafgelegen van het centrum waar de
«autochtonen» wonen, hebben
franstaligen zich rijkelijk ingenesteld.

Bij
gemeenteraadsverkiezingen
hebben de traditionele partijen deze frankofonen en vreemdelingen
met franstalige pamfletten benaderd. Men was niet vies van frankofone stemmen.
In dit licht IS de houding van het
gemeentebestuur bij de jongste
parlementsverkiezingen dan ook
duidelijk opportunistisch. Tijdens
het Overijse-incident verbood het
gemeentebestuur franstalige verkiezingspropaganda, na veel herrie voor het stadhuis, en omdat
de CVP flaminganter wou zijn
dan de Volksunie.
Men verbood toen de frankofonen, die burgemeester Branckaer
zelf gedurende jaren met open
armen had ontvangen, wat hijzelf
nog niet zo lang geleden gedaan
heeft.. Nu is hij met weinig tevre-

den dat hij als lid van het Egmontkomitee in de kijker loopt en doorgaat als een flamingant-van-heteerste-uur.
De wijken Maleizen, Marnixbos,
Walravensbos, het Terlanenveld .. zijn frankofone kreaties
waar CVP-er Renaat Branckaer
verantwoordelijk voor is.
Het is dan ook zonder meer ongehoord dat deze burgemeester nu
in Vlaanderen, door woordvoerders van Vlaamse drukkingsgroeperingen die Overijse met kennen, wordt voorgesteld als een
Vlaamse reus in de Brusselse
branding.
De Vlaamse notabelen, en zij
alleen, hebben er de schuld aan
dat in Overijse roomtaartvilla's
duizenden frankofonen huisvesten, (hds)

— aan de drève de Willeriekea.
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LA LISTE
VLAAMS OVERUSE
Uit verkiezingspamfletten
politieice

partij

van

Renatus Branicaer
hoe groot

zi\n

in 7970 reeds

C. V,P,

Terspa Ut kouter

van de
burgenteester

b///kf

onbetwistbaar

Viaamsgezindtteid
was

no

«Jeunesse et experience»

2

OVERUSE
PAS

DE PAROLES,
M A t S DES ACTES !
DES REALISATIONS t

burgemeester

Renatus

Branckaer

«La liste «Vlaams Overijse»...
De gemeente... uw onderneming.
Eén tegen allen... De CVP-lijst nr.
2 trekt glansrijk naar een grote
kieszege i

In zitting van 6 juli / 9 7 7 besliste de gemeenteraad van Overijse een biezonder plan van aanleg op te stellen voor gronden gelegen tussen de
Frans Verbeekstraat, Hollandstraat, St-Annastraat en Terspautlosweg,
genaamd -TERSPAUT-. In dezelfde zitting werd het studiebureau
W. J. & D. J. Van Campenhout Nieuwelaan 123 te 1820 StrombeekBever, aangesteld voor het opmaken van het ontwerp van BPA. In
dezelfde zitting werd het BPA « TERSPAUT » opgesteld door het studiebureau Van Campenhout voorlopig goedgekeurd. Het moet blijkbaar
allemaal heel vlug gaan...
In het ontwerp-gewestplan werden deze gronden groene zone omdat
deze valleivormige weiden als dusdanig bewaard moesten worden. De
federatieraad besliste in het advies op het ontwerp-gewestplan deze
bestemming te handhaven in het definitieve gewestplan. Nochtans
werd in het KB van 7 maart (gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse) dit
gebied als reservegebied voor woonwijken aangeduid.
Het staat vast dat voor het grondgebied van Overijse de hogere overheid toegegeven heeft aan manipulaties die afbraak doen aan de goede ruimtelijke ordening. Nog andere voorbeelden kunnen aangehaald
worden.

^'•^f^'v^v^/
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Bas Ie masque: Volksunie.
La liste «Vlaams Overijse» est
vraïment typique pour la fraude
electorale qui anime les séparatistes et extrémistes flamands.
Trop petit en nombre et trop piètré d'envergure, les dirigeants de
la Volksunie n'osent pas employer leur nom commun.

I

lis n'ont qu'un b u t : Dresser les
gens d'Overijse les uns contre les
autres et se contenter d'alimenter
la haine et la passion!

I
— roomtaartvilla, verscholen in het groen en omgeven met
propriété privée, acces
interdit..

Geachte

bordjes:

Heren

Betreft: planologische
optiek voor de druivenstreek
naar
aanleiding van de biezondere plannen van aanleg.
De VU-Overijse richtte in augustus 1972 volgende brief
aan het gemeentebestuur, voorgezeten door burgemeester
Renatus Brankaer. A n t w o o r d op deze waarschuwing : geen.
/7esu/faar-Overijse werd inmiddels grotendeels verkaveld,
en wat van de groene gemeente nog overschiet wordt met
nieuwe biezondere plannen van aanleg bedacht (cfr. Terspautkouter...).
'Geachte

w

Heren,'

Ondanks de
morsigheid
van grondspekulanten en de
bedreiging door privé-belangen om onze druivenstreek
verder af te takelen, blijft de
IJssevallei nog steeds een
prachtig natuur- en kuituurgebied. Dit dank zij een
reeks landschappen die de
horizon met groene gordels
afzomen en in het lager gedeelte een reeks vijvers,
bronnen, moerassen en netvelden omgeven door bossen. Deze korte en zeer algemene omschrijving omvat gebieden en landschappen die
zowel uit hydrologisch, estetisch, toeristisch, ornitologisch als zoologisch standpunt maximaal in stand moeten gehouden worden, wil
men nog kunnen spreken
over een « natuurgebied »

4i

n

immobilière

Bollie in Maleizen..
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Overijse est depuis toujours une
commune < ^ il oü il fait bon vivre.
D'année en année de tres nombreux nouveaux habitants y viennent chercher la paix et Ie calme.
Ni Ie racisme, ni Ie V.N.V. n'ont
naguère percé a Overijse, et il
en sera de méme avec la Volksunie. II n'y a pas de place pour l'extrémisme ai Overijse.

De landbouw heeft prachtige landschappen voortgebracht die volledig geïntegreerd zijn in de natuurlijke
omgeving. Anderzijds maakt
onze streek deel uit van het
« natuurpark Dijleland » waarin drie nog volledig gave
agransche gordels vanuit
Leuven tot Overijse lopen
waar ze eindigen aan het
meer van Genval en het
Zoniënbos met verscheidene daartussen liggende verbindingsassen. O p enkele
plaatsen is de landschappelijke kontinuïteit reeds in het
gedrang gekomen en verbroken door verkavelingen of industriezones (Jezus-Eik, Maleizen, Steenweg Terhulpen).
» Wij uiten in dit verband
onze bekommernis inzake
de inzichten om door een
aantal biezondere plannen
van aanleg de bouwzone uit
te breiden. Wij waarderen
elk initiatief dat planologisch
en urbanistisch verantwoord
de vrijkomende serristengronden een geherwaardeerde bestemming geeft Doch
wij willen benadrukken dat
rekening moet
gehouden
worden met de ligging, de

Byreayx ^ ÜmmU
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omgeving en de struktuur
van het natuurgebied.
» Wij zijn van mening dat
een
nieuwe
planoptiek
slechts op lange termijn gunstige invloed kan hebben indien wordt uitgegaan van de
herstrukturenng van de bestaande dorpskernen en gehuchten. Het IS ook daar dat
zich de meeste serristenbedrijven bevinden waar de
meeste gronden zullen vrijkomen.

Elk gehucht en het centrum
moet van de nodige sanitaire
en toeristische infrastruktuur
voorzien worden. Hierin kunnen heel wat gronden opgenomen worden.
W I J achten het onaanvaardbaar dat hektarengrote te behouden agrarische delen, buiten de woonzone gelegen
zouden verkaveld worden. In
de zes biezondere plannen
van aanleg zijn 240 hektare
opgenomen.
Wij
stelden
vast dat nog geen vierde
deel kan beschouwd worden als serrenzone. Het lijkt
ons eerder dat door bepaalde invloeden hele gebieden

zijn ingeschakeld die daar
volgens geen enkele verantwoording thuishoren.
» BPA's en hun oppervlakt e : 1. -Ketelheide », 42 h a ; 2.
« Centrum
Zuid-Oost»,
20 h a ; 3. «Centrum Zuid»,
16 h a ; 4. « Maleizen », 60 h a ;
5. «Bakenbos», 27 h a ; 6.
« Klein Terrest», 75 ha.
Na raadpleging van de bevolking en bevoegde urbanisten ziin wi| de overtuiging
toegedaan dat de urbanistische planoptiek die wij voorstaan hun goedkeuring en
zelfs hun aanbeveling wegdraagt. »
Overijse, augustus 1972.

^

» Vrijkomende gronden buiten de woongebieden moeten kunnen
ingeschakeld
worden in het natuurlijk milieu.
» In de ruimtelijke planning
moet vermeden worden dat
het landelijk en natuurlijk karakter van de streek zou
teloorgaan Gehuchten mogen niet met elkaar of met
het centrum aaneengroeien.
De zuiver agrarische delen
(akkers) moeten hun huidige
bestemming bewaren en mogen slechts naargelang van
hun ligging binnen of buiten
de bebouwde zones geheel,
gedeeltelijk of helemaal niet
voor een andere bestemming in aanmerking komen.
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Op de opmerking •< U ontvangt
een taaitoelage en toch kent U
geen Duits (V" antwoordde de
man achter het loket «de toela
ge dient ter verzachting van wat
mijn oren dagelijks onder deze
taal te lijden hebben »

tussen
lÉiren

staten 1 1

Het eindigt altijd op hetzelfde
slot de Elzassisch Duits spre
kende klant moet een toontje
lager zingen en zo goed of
slecht als hij kan in het Frans dui
delijk maken wat hij verlangt
want hij wil iets bekomen Op t
einde begint hij met eens meer
in het Duits Dan spreken we
nog met van de vele formulieren
voor ziekenkas en belastingen
die allemaal alleen in t Frans
bestaan
Of de administratie een Duits
verzoekschrift zou beantwoor
den ' Ik ken niemand die er een
poging toe gedaan heeft als
men iets wii hebben begint men
met met een taaltwist

Weer Duits op school
Van de hand van G Woytt, voormalige voorzitter van de R
Schickelekr jig
(«SchickeleKreis ») en nu direkteur van de
publikatie « Land un Sprach »,
te Straatsburg ontvingen wij
een aardige ofschoon weinig
hoopgevende schets van de
taaitoestand in de Elzas

Toch wordt na dertig jaren on
derbreking in de lagere school
nu weer Duits aangeleerd In
1945 heeft de toenmalige «ree
teur» Prelot (het hoofd van het
hele schoolwezen in Elzas Lotha
ringen) de Duitse lessen die in
1927 met veel moeite en strijd

Brandt Fischant Schweitzer en
Schickele Officieel blijft zij «langue etrangere» (een vreemde
taal) Zelfs de heer Holdenth
beklemtoont bij elke gelegen
heid de volstrekte voorrang («la
prionte absolue ») van het Frans
Het schoolreglement bepaalt
nog steeds dat de enige in de
school (en in de schoolbus en tij
dens de speeltijd) geoorloofde
taal het Frans is ook voor wat
de kinderen ondereen praten
wat de onderwijzer het recht
geeft de betrapte zondaars te
straffen
De Schickele-knng die zich in
zet voor het behoud van de moedertaal en voor tweetaligheid
heeft hemden (T shirts) in om
loop gebracht waarop een ooie
vaar staat boven de tekst
"der redde wie uns der Schna
wel gewachse-n-isch" (3) Te
Weiler dn t frans «Ville») bij
Schlettstadt («Selestat») kwam
een jongen met zon shirt op
school De geschiedenisleraar
haalde hem om die reden over
den hekel deed hem op de trede staan en maakte hem voor
de hele klas belachelijk Na
krachtig protest van de vader
en van de Schickele-knng kreeg
de leraar een berisping Hoevele
ouders hebben echter nog de
moed tegen zulke voorvallen te
protesteren '

Op het scherp
van de snede
Mosje Dayan kent de knepen van het vak Ook al klom hij via het
leger naar omhoog in de Israëlische hiërarchie, het blijkt dat hij een
sluw man is, een noodzakelijke vereiste voor alwie de diplomatie
beoefent Zijn reis naar Washington, waar hij aan president Carter
het Israëlisch vredesplan voorlegde, werd door twee haltes onderbroken te Brussel waar hij m alle openheid bij NATO-bevelhebber
Haig en de voorzitter van de EG-ministers van Buitenlandse Zaken
Simonet zijn licht opstak Hij zat er ook een konferentie voor van de
Israëlische ambassadeurs m West-Europa Een een tweede oponthoud had te Zurich plaats, dat met de grootste geheimzinnigheid
werd omringd, al lekte toch uit dat Dayan waarschijnlijk een Egyptisch minister had gesproken

Duits kansarm
in Elzas en LotFiaringen
De aktualiteit zal ons vroeg of
laat wel gelegenheid bieden
om in te gaan op het lot van dit
betreurenswaardige grensland,
dat in de loop van de eerste
helft dezer eeuw achtereenvolgens tot Duitsland, Frankrijk
Duitsland en weer Frankrijk behoorde en waarover men niet
meer schijnt te mogen spreken,
wil men de moeilijk verworven
verstandhouding tussen Frankrijk en Duitsland niet lichtzinnig op losse schroeven zetten
Ditmaal beperken wij ons tot
de vertaling van zijn artikel
Niet alleen omdat het zo kenschetsend IS voor de toestand
in de Elzas maar ook omdat
een goed verstaander er ons
eigen Duits België gedeeltelijk
in herkent en zelfs de mentaliteit die tot voor kort zo lange
tijd heerste in heel Vlaanderen
en tot op heden grotendeels in
Brussel langs de NederlandsFranse taalgrens en in FransVlaanderen

Een betekenisvol
gesprekje
'Ik wou graag weten of ik een
postcheck »
«Kunt U geen Frans spreken '
Duits en Elzassisch versta ik
niet"
'Aan het inlichtingsloket zou
men toch de landstaal dienen te
kennen •
- We zijn hier in Frankrijk en in
Frankrijk wordt Frans gespro
ken Elzassers zijn Fransen zo
als de anderen en wie het hier
niet bevalt 'Kijk eens juffrouw precies de
ze taal arrongantie bevalt ons
niet ZIJ laat zien hoezeer men
ons Elzassers veracht In Zwitserland ware zo iets niet mogelijk'
' We zijn hier ook met Zwitserland maar in Frankrijk mijn oren
doen pijn telkens ik hier Duits
hoor spreken »
Dit gesprek werd gevoerd aan
het inlichtingsloket van het postcheckkantoor te Straatsburg
aan de Schopflingstaden — pardon aan de quai Schoepflin
Varianten hiervan worden dage
lijks gehoord in het postkantoor
in het station (Straatsburg en
Mulhausen zijn eigenlijk grensstations) aan bankloketten en in
alle mogelijke administraties
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bekomen waren in de geest der
«epuration» met een pennetrek
afgeschaft
Dat nu in de laatste twee jaren
van de lagere school (kinderen
van 9 en van 10 jaar) elke dag
weer 30 minuten Duits gegeven
wordt IS te danken aan de aan
drang van de ouders aan het
gevolg dat door de verkozen
algemene raden hieraan gege
ven werd in de vorm van een
wens motie — want de beslissing ligt uitsluitend bij de onder
wijsmimster te Parijs — en aan
de taaiheid en handigheid van
inspekteur generaal
Holdenth
(2)
Tegenover het volstrekte mets
van vroeger is het een grote
vooruitgang De pers in de
Bondsrepubliek heeft die ook
naar behoren opgehemeld met
als titel «de Duitse taal in de
Elzas gered i» of iets van die
strekking
Zover IS het zeker met Dit
onderncht wordt nog met in alle
scholen verstrekt (het bereikt
2/3 of 3/4 der in aanmerking
komende leerlingen) en het is in
dubbel opzicht met verplicht de
leerling mag moet het met vol
gen en de leraar mag weigeren
het te geven De machtige leerkrachtenvakbond SNI (Syndicat
National des Instituteurs) heeft
zijn verzet tegen Duitse lessen
in de lagere school nog met
opgegeven in heel wat plaatsen wordt er geen Duitse les
gegeven omdat de onderwijzer
tegen de aandrang van ouders
en burgemeester in weigert In
Duits Lotharingen (Saargemund
Diedenhofen enz) is er helemaal
geen sprake van Duits in de
lagere school De ontbinding
van het voormalige Reichsland
Elsass Lothringen werd beze
geld door het departement Moselle bij de Academie van Nan
cy onder te brengen zodoende
zijn de ongeveer 300000 duitssprekende bewoners van Lotharingen een kleine minderheio geworden in een zee van 2 a 3 mil
joen Franstaligen zonder enige
hoop op vervulling van hun taal
wensen al zijn zij even tainjk als
de Zuidtirolers
Zo heeft de Duitse taal in de
lagere school in de Elzas geen
thuisrecht meer — in Lothanngen nog veel minder — spijts

Men kan dus weer Duits leren
op school hoe weinig ook
Toch blijft de vraag dagen voor
dit aanbod in zulk taalmilieu ook
afnemers o p ' Wat kan men
daar in de Elzas mee doen '
Goethes gedichten in de oor
spronkelijke taal lezen als het
onderricht daartoe volstaat verder mets
Over de administratie hadden
WIJ het al De rechtspleging is
eveneens uitsluitend Frans en
wel reeds sedert januan 1919
nog voor het verdrag van Ver
sailles
Kent de beschuldigde met genoeg Frans dan wordt er een
tolk bijgehaald Ook wanneer de
rechters en de advokaten Duits
kennen moeten zij doen alsof zij
het met kennen
Kan ik een zakenbnef schrijven
in het Duits ' Zeker met naar de
Franse firma s die tegenwoordig
de voornaamste leveranciers
zijn Maar ook met naar een
Elzassische
Hoe spreek ik een onbekende
aan om de weg te vragen'
Vraag ik naar de Blauwolkengas
se of naar de Rue de la Nuee
Bleue 7 (4)
Zal dat krjdp meisje ginder mij
niet voor een vlegel en een
onverbeterlijke domkop houden
als ik haar in het Elzassisch
Duits (dat vuile dialekt) om een
dans vraag '
En hoe moet ik mijn kind voorlichten dat op school alleen in t
Frans biologie leert' In geval
van twijfel dan maar Frans en
elk geval is een geval van twijfel
Of het Duits als streektaal en
als kultuurtaal overleven kan
hangt evenzeer af van het taaimilieu als van de school
Welnu beiden zijn er tegen
Karel Jansegers
(1) In het Frans heet deze toelage «indemmte » pour difficul
tes administratives »(vergoeding voor bestuursmoeilijk
heden) officieel bestaat er
immers geen taalprobleem i
(2) Enkele jaren geleden kreeg
hij uit Bonn het « Grosskreuz
des
Bundesverdienstor
dens»
(3) WIJ zingen gelijk wij gebekt
zijn

(4) Straatnaamborden bestaan
daar alleen in t Frans

Dayans missie te Washington
was verre van gemakkelijk De
standpunten zijn gekend president Carter wenst zijn diplomatiek offensief in het Midden-Oosten positief te bekronen en wil
dan ook de PLO (Palistine Liberation- Organisation) zien erkennen
Ook al erkent hij de PLO als
gesprekspartner hij is daarom
geen voorstander van een Pales'
tijnse staat Hoogstens wenst hij
de Palestijnen een home-land,
staatkundig verbonden met Jordanië zoals dat voor de zesdaagse blitz-oorlog was Maar daarvan wil de regenng-Begin niet
weten
Ze weigert de PLO als gesprekspartner te erkennen (zolang deze met uitdrukkelijk de Israëlische
staat erkent en dan nog) Tel Aviv
wenst direkte onderhandelingen
met de Arabische staten, zonder
voorwaarden Het is wel geneigd
sommige bezette streken te ontruimen (o m Gaza) maar met Cisjordame waar de nieuwe regering zo snel mogelijk Israëlische
nederzettingen inplant met de duidelijke bedoeling een «joodse olievlek» te doen ontstaan die langzaam maar zeker de Arabische
bevolking in een minderheidspositie doet terecht komen (wij kennen deze" taktiek uit ervanng in
het Brusselse)
Dit Israëlisch « vredesplan » houdt
dus geen rekening met de Palestijnen en met het Palestijnse vraagstuk, dat nochtans om een oplossing smeekt Zie b v de toestand
in
Libanon waar de Israëliërs
de knsten milities steunen in hun
oorlof met de linkse moslims en
de PLO Zelfs de Arabische staten
moeten streven naar de oprich-

ting van een Palestijnse staat,
zoniet zal de bedreiging blijven
bestaan van een
Palestijnse
«staat in de staat» zoals dat
reeds gebeurde in Jordanië (wat
een bloedige broederstrijd tot gevolg had) en m Libanon
Steeds vanuit dezelfde bekommernis weigert Israel te praten
met Palestijnen uit Transjordanie
zelf hoe gematigd deze ook zijn
Hoogstens aanvaardt Tel Aviv
een Jordaanse afvaardiging waarin gematigde Palestijnen opgenonxen zijn «als Jordaniers» Deze
eis werd door de gematigde Palestijnen kategorisch afgewezen
Dayan blijkt te Brussel op een
soort EG-neutraliteit in de M O -krisis te hebben aangedrongen Of
hij daarmee veel zal bereiken is
twijfelachtig Vooral Frankrijk (en
ook Groot-Brittanme) zouden een
eventuele «aanbeveling» in die
zin door Simonet
eenvoudig
naast zich leggen
Het bezoek van Dayan gaat de
rede die Carter voor de UNO-assemblee zal houden — en waarin
hij zeer waarschijnlijk de visie van
de USA op de krisis in het M O
zal toelichten — met enkele dagen vooraf
De V S kunnen hun eisen kracht
bijzetten door te dreigen met een
stopzetting van de levering van
wapens en munitie (en eventueel
ook met het dichtdraaien van de
geldkraan) De onthulling dat Israel destijds een Amerikaanse
oorlogsbodem kelderde heeft de
sfeer in Amenka ten opzichte van
Israel met verbeterd Uit Carters
houding leiden sommigen ook af,
dat de invloed van de joodse lobby op het Witte Huis gennger is
dan aanvankelijk gedacht
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Het zesde nationaal studieweek-end
van VUJO: een weergaloos sukses!
CADZAND. — Dat het nu traditioneel geworden vormingsweekend van
VUJO in Cadzand bij het begin van het werl(jaar ditmaal een topper zou worden, daar waren wij zeker van toen wij vrijdagavond door de nevelige polders
van Zeeuws-Vlaanderen onze weg zochten naar het gastvrije vormingscentrum • Hedenesse >. Het aantal inschrijvingen lag immers eens zo hoog als
andere jaren en het programma was van de bovenste plank.
Vrij vlug werden onze stoutste verwachtingen overtroffen: reeds vrijdagavond waren alle slaapsteden bezet, zodat onze gastheren 's zaterdajgs het
noorden kwijt raakten, toen bleek dat het aantal deelnemers tot een eind
boven de honderd was gestegen...
Je vraagt je af wat het geheim is van
de aantrekkingskracht van een dergelijk Initiatief, v\/aarom een honderdtal
jonge mensen een gans weekend willen onderduiken in dit «mekka» van
VUJO.
Je noemt op: de Inhoud van het programma, de bekendheid van de sprekers, het terugzien van vrienden...
Maar dat Is geen afdoend antwoord.
Er moet «Iets » meer zijn. Misschien Is
het de onbeschrijflijke sfeer die deze
weekends kenmerkt misschien de
nood om zich enkele dagen los te
maken van de vaak banale, politieke
aktivlteit van alledag, misschien de
behoefte om zich te bezinnen over de
motivering van het politiek handelen,
misschien gewoon de nood om de
hartslag van de beweging te voelen.
BEZINNING
Dit weekend stond In het teken van
de nieuwe strategie voor de Volksunie, nu zij op basis van het « Egmontpakt» IS toegetreden tot de regering.
Stof voor bezinning en gesprek werd
hiervoor aangebracht door vertegenwoordigers van twee radikale partijen
uit Nederland, door voorzitter Hugo
Schlltz en door staatssekretarls VIc
Anclaux. Hierop willen wij verder wat
nader Ingaan. Opvallend Is dat het
«Egmont-pakt» zelf vrijwel niet ter
sprake Is gekomen.
Om het niet bl] woorden te laten werd
de nieuwe strategie op zaterdagavond al eens uitgeprobeerd. Willen

WIJ in ae toekomst van langsom meer
onze energie gaan besteden aan de
inrichting van dat « welig huis » Vlaanderen, dan zal de Internationale dimensie van de Vlaamse beweging steeds
meer op het voorplan moeten komen.
Daarom bracht Paul Ghijsels, lid van
het kabinet voor Ontwikkelingssamenwerking, ons die zaterdagavond een
getuigenis van zijn Vlaams-nationaal
engagement ten aanzien van de problematiek van de Derde Wereld. Hij
illustreerde dit met een pakkende diamontage over Peru.
MIJLPAAL
VUJO-voorzitter Johan Sauwens
mocht dit VUJO-weekend zondagavond dan ook met recht en reden
onvergetelijk noemen, een mijlpaal In
de geschiedenis van VUJO en misschien ook van de Volksunie. Dit laatste hangt van ons allen af die aan dit
weekend hebben deelgenomen. Aan
ons de uitdaging de nieuwe strategie
in de praktijk te brengen, aan ons de
taak de bezieling van Cadzand ujt te
dragen.
Wij zouden bijna nog vergeten te vermelden dat kamerlid Willy Kuypers
met enkele spitse tussenkomsten dit
weekend gekruld heeft (maar dat zijn
wij van hem gewoon) en dat enkele
ouderen die Cadzand uit belangstelling hebben meegemaakt hun entoeslasme met onder stoelen of banken
staken.
Karel Van Reeth

Stemmen uit het
Noorden
Zaterdagvoormiddag waren vertegenwoordigers van D'66 en P.P.R., twee
radikale partijen uit Nederland te gast.
Vanuit hun ervaring van kleine, onafhankelijke partij met regeringsverantwoordelijkheid, leerden zij ons heel
wat over de strategische opstelling
van een vernieuwingspartij die deelneemt aan het beleid.
Demokraten D'66 werd vertegenwoordigd door Jopie BoogerdQuaack, voorzitter van D'86-Zeeland
en de Politieke Partij-Radikalen door
Age Kamermans, gemeenteraadslid
te Middelburg en lid van de Provinciale Staten van Zeeland.
Beiden moesten Inspringen voor de
fraktievoorzltters Jan Terlouw en Ria
Beckers, die wegens de regeringsvorming verstek hadden moeten geven.
Deze taak hebben zij trouwens « con
brio» volbracht.
Het advies van beiden aan de Volksunie was sterk gelijklopend. Wij willen
het hier met hun eigen woorden weergeven.
Wij zijn er ons wel van bewust dat de
vergelijking tussen het politiek gebeuren in Nederland en in België niet helemaal door te trekken Is.
Toch is het advies van deze Nederlandse politici voor ons op z'n minst
gesproken zeer leerzaam.
Jopie Boogerd-Quaack:
"Als je mee gaat regeren, zitje natuurlijk met je geloofwaardigheid naar de
basis toe. Je zal de basis steeds moeten vertellen: dit was ons standpunt
en dat kompromis hebben wij gesloten; u zal er toch rekening mee
moeten houden dat wij met onze politieke invloed gewoon geen beter kompromis konden sluiten en als u vindt
dat wij er meer moesten uithalen, dat
zult u ons groter moeten maken.»

Age Kamermans:
« Je moet je als kleine partij richten op
je idee, die naar voren brengen; je
moet ook in de maatschappij t>lijven
werken aan verandering van mentaliteit je mengen in akties aan de
basis...
Spreek nu af wat je in de komende
vier jaar gaat doen, maar ga niet iedere keer opnieuw uw regeringsdeelname ter diskussie stellen...
Een kleine partij moet geen zeurklub
worden, moet een partij zijn die zijn
ideeën naar voren brengt»
Tijdens het gesprek na de lezingen
bleek o.m. welke grote nood aan
wederzijdse Informatie er bestaat tussen Nederland en Vlaanderen, wil
men b.v. de onwetendheid en de verkeerde voorstellingen over de Vlaamse beweging In het Noorden uit de
wereld helpen en wil men aan de Integratie konkreet wat doen. Dat er In
Noord-Nederland een klankbord te
vinden is, moge misschien blijken uit
dit citaat van Age Kamermans: «/n
princiep ondersteunt de PPR de gedachte -van regionaal zelfbeschikkingsrecht en wij hebben geen boodschap aan de nationale staat.. Wij
erkennen een mondiale verantwoordelijkheid en ik was blij dezelfde geest
ook te horen op een van de IJzerhedevaarten, die ik heb bijgewoond.»

Wie ontegensprekelijk het grootste
sukses oogstte, was onze staatssekretarls voor Kuituur en Sociale
Zaken ; VIc Anciaux. Dat zal natuurlijk wel wat te maken hebben met
de aard van het onderwerp van zijn
toespraak: de nieuwe strategie
voor Brussel en randgebied.
V. Anciaux verdedigde met vuur de
krachtlijnen van zijn beleid, dat erop
gericht Is de Vlamingen in Brussel
een reële bescherrriing te geven en
dat niet alleen de Vlaamse elite wil
bereiken, maar vooral de 80 th.
«Vlomse Brusseleirs» voor wie de
drempel van kulturele centra e.d.m.
te hoog is. Dat kan via de welzijnszorg, die grote kansen krijgt door
het «Egmont-pakt» Ook de problematiek van de gastarbeiders zal
voor Anciaux een blezondere zorg
zijn, omdat dit probleem dringend
een oplossing vergt, wil men over
tien jaar niet voor een katastrofe
staan.
V. Anciaux wees erop dat VUJO
o.m. de taak heeft de Vlamingen te
sensibilizeren voor die nieuwe politieke i.v.m. met Brussel.

Hugo Schiltz over
de nieuwe VU-strategie
Dat de VU-voorzitter de trekpleister van dit weekeinde was,
bleek uit de belangstellingspiek
op zaterdagnamiddag. De konferentlezaal puilde werkelijk uit
met bijna 120 toehoorders.
Na een schets van de ontwikkeling van de Volksunie van oppositiepartij, tot Vlaams-Nationale
beleldspartij, ontwikkelde Hugo
Schlltz de krachtlijnen van het
profiel van de nieuwe VU. Dit
profiel moet volgens hem steunen op volgende pijlers: volksnatlonallsme, sociale rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en toekomstgerichtheid.
Hij besloot met een oproep tot
VUJO om deze strategie te helpen uitvoeren.
'Dit alles is vroeger ook al
gezegd in de partij maar waarschijnlijk 110 het grote euvel hierin, dat wij t)eschaamd geweest
zijn over ons programma op
bepaalde momenten, in bepaalde geledingen. En misschien zou
het een goede opdracht zijn
voor VUJO om onverbloemd en
schaamteloos de realiteit van
ons programma naar buiten uit
te dragen en in alle geledingen
van de partij lokaal, arrondissementeel en ook nationaal met
klem te eisen dat eenieder in de
partij deze essentiële onderdelen, deze essentiële klemtonen
voor ons programma zou respekteren in woord, geschrift en
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Staatssekretarls
Anciaux stal de
show

daad, m.a.w. dat ons programma
door dik en dun zou worden ver'
dedigd in en door de partij..
En zoals ik gezegd heb in het
vierde deel van mijn uiteenzetting, dat wij een toekomstgerichte partij moeten zijn, gevoeliger
dan wie ook voor wat beweegt
in de samenleving, zowel de
onze als de wereldsamenleving,
is het de tweede taak van VUJO de gevoelige antenne te blijven. De entenne die het eerst
van al in de partij signaleert wat
er op komst is in de toekornst,
van onze samenleving...
VUJO zou moeten penetreren
in het reële volk, zoals het is, en
hoofdzakelijk gaan luisteren
naar wat er leeft. En dan denk ik
aan het geheel van wat er zich
maatschappelijk struktureert op
het niveau van het dorp, van het
bedrijf Dóór de desem zijn,
dóór het oor zijn, en dit naar
de partij toebrengen, opdat onzeze partij een volkse partij zou
worden, niet alleen op basis van
de beginselen, maar ook door
haar levende aanwezigheid in
de samenleving, datgene wat
het volk werkelijk is. Het volk dat
niet mag zijn een woord in een
encyclopedie of de idee van een
filosoof, maar dat moet zijn een
menselijke kollektiviteit, dat is
wat het is dankzij de individuen
die het samenstellen en waaraan de individuen hun waarde
voor een groot deel ontlenen'.
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A N T W E R P E N (ArrJ
VUJO-VERKIEZINGEN
— de verkiezingen gaan door op vnjdag 4 november, ter gelegenheid van
de VUJO-arrondissementsraad, in het
Oranjehuis, Hoogstraat 69 te Antwerpen, van 19 u 30 tot 23 u u r ,
— elk VU-lid tot en met 25 jaar is
stemgerechtigd (voor zover stemgerechtigd voor de V U ) ,
— er zijn 7 funkties te b e g e v e n ,
— men kan zich kandidaat stellen tot
en met 35 jaar,
— de kandidaturen moeten toekomen bij Dirk Van Gelder, Ajaollostraat
73 te 2600 Berchem, uiterlijk voor 15
oktober '77, o m 23 uur

MERKSEM
DIENSTBETOON
Onze mandatanssen zijn gaarne bereid u te helpen en bij te staan bij het
oplossen van uw problemen en moeilijkheden Het volstaat telefonisch afspraak te maken op een der volgende
nummers
mevr
Kalingart-Dreessen,
tel
458519
mevr Van Dijck-Govaert
tel 4616 0 6 , Alfons Brat, tel 46 02 79
Antoon Dewachter tel 4 5 6 5 5 9 , Luk
Droogmans, tel 4 5 5 1 8 1 Jan Poels,
tel 4551 71 Voor alle zaken met
betrekking tot het O C M W (bv bestaansminimum) wend u tot Andre
Rammeloo, tel 4 5 3 5 5 6 of Omer Stevens, tel 4 5 2 5 1 7
VERGADERINGEN
Graag brengen w e hier nog even in
hennnenng de verschillende dagen
waarop de vergaderingen in onze
afdeling plaatsvinden, de kemvergadenng waar al de geïnteresseerde
leden welkom zijn gaat door elke eerste woensdag van de maand Onze
damesafdeling « V r o u w e n van Vandaag» houdt haar ledenvergadenng
telkens de tweede dinsdag en de V U bestuursvergadenng gaat door elke
derde woensdag van de maand
BESTUURSVERKIEZING
De datum waarop in onze afdeling de
bestuursverkiezing zal plaatsvinden
werd vastgesteld op vrijdag 21 oktober a s Onze leden zullen tijdig worden uitgenodigd met bepaling van de
modaliteiten voor deze verkiezing en
de manier waarop zal moeten gestemd worden en waar en wanneer
de kandidaturen zullen dienen ingezonden te worden W e hopen dat
velen zich zullen opgeven om een
taak in het afdelingsbestuur op zich te
nemen

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

De Vlaamse Toeristenbond
stelt
voortdurend vast hoe slecht Vlaanderen in het buitenland in al zijn aspekten gekend is Anderzijds ver
heugt hij zich steeds o m de pogingen
van Vlamingen en zelfs van vreemdelingen o m ons volk in het buitenland
beter te doen kennnen en te doen
waarderen
O m die pogingen aan te moedigen
stelt de Vlaamse Toeristenbond een
jaarlijkse prijs ter beschikking aan de
landgenoot of de buitenlander die
zich het verdienstelijkst tegenover
Vlaanderen heeft gemaakt in de buitenlandse pers, op eender welk terrein, staatkundig, ekonomisch, sociaal
of kultureel
HIJ verzoekt dus allen die op dat
gebied wensen in aanmerking te komen, hem op het einde van 1977 de
artikels in kranten en tijdschnften, de
boeken of andere dokumenten voor
te leggen
Een bevoegde jury zal jaarlijks een
keuze doen
De meest verdienstelijke landgenoot
wordt een prachtige vakantie van een
maand aangeboden in het land waar
hij Vlaanderen met de pen diende
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D e meest verdienstelijke buitenlander
wordt een even mooie vakantie aangeboden in Vlaanderen en wel met
een programma naar eigen keuze
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H O B O K E N . Kwisavond Vlaamse Kulturele Knng Jan Peeters
«Vlaanderen Vroeger en N u » O m 20 u 30 in lokaal, Steynstraat 85

24

KAPELLEN VU-bal o m 21 uur in Gemeentelijke Feestzaal
« Concordia » Orkest « The Lones » Inkom 70 fr

24

NIJLEN voor de 1 e maal in Vlaanderen « Nestor Gerard - t e n toonstelling Opening o m 14 uur in lokaal Kempenland, Gemeentestraat 41 O m 19 uur spreekt W a r d Hermans Inrichting S t Maartensfonds-Kempen

OKTOBER
1

EDEGEM VU-dansfeest m zaal Elzenhof, Kerkplein, EdegemElsdonk

8

H O B O K E N 16e VU-bal in zaal - Nieuwe Spiegel
met orkest « Bert Lenny C o m b o » Inkom 80 fr

Nationale
kartoenwedstrijd
over
«Teledistributie»
Door Intercom-Willebroek wordt er
een nationale wedstrijd voor getekende kartoens ingericht waarvan de
besten later in een expo zullen worden ondergebracht
Iedereen die tekent en die daarbij ook
zin voor humor heeft kan aan deze
kartoenwedstrijd deelnemen
De deelnemers dienen hun kartoens
v o o r woensdag 23 november 1977 in
te zenden of af te geven (tijdens de
werkdagen van 9 tot 12 en van 14 tot
16 u 45) o p volgend adres Teledistn
butie-Kartoenale, A V a n Landeghemplein, 2 2260 Willebroek Ctel 0 3 1 /
86 71 78), waar ook het volledig reglement te verkrijgen is

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING

PARDESSUS

VERMEESCH

steenhouwers vest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 63

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel 02/2681402
DE OUDE KRING
Cafe vu-lokaal
Dorpsplein. Heusden-Limburg
AL-AL keukeninrichtingen
Jan Claes
Bondgenotenlaan 163
Leuven Tel 016/234794
IDEL -Tel 011/5343.49
Gelegenheidsgrafiek Huwelijk - Geboorte Zelfklevende plakband en etiketten
Houten drukletters Reklamekalenders

OCMW-vakature
Geregeld krijgen wij van gemeentemandatarissen
of
gemeentebesturen
mededelingen
omtrent
vakante
betrekkingen
m de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn
We kunnen echt niet ingaan op het verzoek om deze
teksten gratis op te nemen.
De OCMW-diensten
betalen deze advertenties
m
alle media
Het weekblad
een voordelig

"Wij' heeft voor deze
advertenties
tarief: 12 fr. per
mm/kolom.

Ingenieursbureau

B.T.I.W.iMv

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
N a l S u 4254642

ERASMUSSCHOOL
Handels en autorijschool Begtjnen
vest 99 Antw
Tel 336058 en 450531
Elke maandag om 19 u. verkeersreglementen
1 0 % KORTING VOOR VU-LEDEN

NIJLEN
Muzikanten VU-leden en sympatizanten, versterk de VU-fanfare en -drumband Inlichtingen lokaal Kempenland,
Nijlen
Liefhebbers van sport kunnen hun
hartje ophalen bij Volleybalklub Kempenland Ouderdom speelt geen rol
Kontakten L Kegelaers, Legebaan
33, Nijlen
VU-lokaal Kempenland te Nijlen
Open iedere week van vnjdagavond
19 u tot zondagavond
Gezellige
sfeer en VU-prijzen 12 fr de pint

Dames en heren in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van t vak
ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem

Tel 054/3337 56
KOETSWERKEN VAN DER MIJNSBRUGGE & ZONEN Perfekte afwerking jüiste
tinten Affligemstraat 18 1742 TERNAT (StKat -Lombeek)

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef
Schilderstraat 33 - 2000 Antwerpen
- Tel 031/3745 72

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

ROLAND

5 O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK EFIKEND OPTICIEN

WIJ ie

De VTB-wedstrijd
«voor
Vlaanderen »

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

6 Frans Hals vest - MECHELEN

015/20.33.14

Kioskplaats

OPENBAAR
CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Plaatsen van bejaardenhelp{st)er en van verzorgingsassistent(e) worden open verklaard
Huidige
aanvangswedde
25 175 fr of 26 006 fr bruto per
maand, naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding of op haardgeld
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben
en de leeftijd van 40 jaar niet
overschreden
hebben
op
7101977 Toepassing der wetten
van 381919, 2751947 en 2771961
op de prioriteiten
De kandidaten moeten in het
bezit zijn van een der volgende
studiegetuigschriften
— voor
bejaardenhelp(st)er
brevet van bejaardenhelp(st)er
— voor
verzorgingsassistent(e) studiegetuigschrift van verzorgingsassistent(e) afgeleverd
door het OCMV^ van Antwerpen n a het volgen van een opleidingskursus in het Hoger Instituut voor Verpleegkunde of
een gelijkwaardig studiegetuigschnft
Houd(st)ers van een getuigschrift, opgesteld in een andere
taal dan het Nederlands, dienen voorafgaandelijk een taaiproef af te leggen, in te richten
door het Vast Wervingssekretariaat voor het Rijkspersoneel
Komen eveneens in aanmerking, de houd(st)ers van het brevet van beiaardenhelp(st)er, alsmede de kandidaten die, vóór
de wijziging van het leerprogramma, in het H I V de kursus
voor verzorgingsassistent(e) bejaardenhelp(st)er of brancardier gevolgd hebben
ZIJ zullen echter gehouden zijn,
alvorens in dienst te kunnen treden of, voor de reeds m dienst
zijnde personeelsleden, alvorens benoemd te kunnen worden tot verzorgingsassistent(e)
tot het volgen van aanvullende
De kandidaten moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur, inleveren, de mannelijke
kandidaten tevens een militieattest
Een biezondere reglementering
op de standplaatsverplichting
is van toepassing
Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen
op de 7e Afdeling-Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39,
Antwerpen
Inschnjvingsrecht !20fr
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Sekretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen, uiterlijk op 7 101977
Adv. 10
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SEPTEMBER
23

GRIMBERGEN Vormingsavond o m 20 u in Kultureel (Dentrum
te Strombeek Bever « Ons federaal samenlevingsmodel Zelfbestuur» Bespreking van de ontwerpresoluties van het 3e
V U J O kongres met oud-senator Maurits Van Haegendoren (13
nov te Leuven) Einde 22 u 30

24

GRIMBERGEN S M A K baksteenslag Samenkomst om 13 uur
op het Kerkplein

24

KESTERBEEK (Alsemberg Beersel D w o r p Huizingen L o ü 3e
V U fusiebal om 21 uur in zaal Paviljoen Sashoek te L o t
Orkest De Robms

24

EPPEGEM-ZEMST 13e VU-nacht in zaal Ruebenshof Dorp te
Eppegem Om 21 uur met orkest Jimmy Frey Inkom 70 fr

ST-LAMBRECHTS-WOLUWE

Toch opnieuw
Exploration te Leuven

*

Jeugdhuis Kieffelt
nodigt uit

In het programma 1977-1978 van de Leuvense stadsschouvyburg
staan de voorstelhngen van « Exploration du M o n d e > niet meer
vermeld Het kollege van burgemeester en schepenen besliste de
Franse voorstellingen niet meer te orgamzeren maar zegt met te
kunnen beletten dat de stedelijke schouwburg verhuurd wordt De
verhuring van de schouwburg blijft echter een beslissing van het
schepenkollege dat bijgevolg ook de politieke verantwoordelijkheid draagt v o o r hef verhuren van de schouwburg (26877) aan een
zogenaamde Leuvense vereniging die - Exploration du Monde »
behartigt De s c h o u w b u r g w o r d t tegen het goedkope tarief van
2 5 0 0 fr ter beschikking gesteld omdat een Leuvense vereniging
de voorstellingen organizeert
Langs een omzendbrief heeft «Exploration du Monde» haar franstali
ge reeks van voorstellingen bekendgemaakt met de woorden « Wij
hebben het genoegen U het inrichten van onze franstalige
voorstel
lingen te Leuven te bevestigen»
Voor de plaatsbespreking w o r d t
het stadspersoneel van de schouwburg ter beschikking gesteld De
voorstellingen hebben plaats op 6-11 17 11 15-12 1977 op 12 1 23 2
en 20-4 1978 De organizatoren blijven « op een talrijke opkomst voor
deze kulturele manifestaties hopen» De omzendbrief draagt noch
handtekening noch adres
De Pontlus Pilatus houding van het C V P P V V stadsbestuur is onaan
vaardbaar Het is g e w o o n te laf om een Vlaamse houding aan te
nemen tegenover de Leuvense franstalige bourgeoisie die de Brus
selse kulturele en zelfs taalfaciliteiten in Leuven wil handhaven en
wie weet ooit eens uitbreiden De franstalige universiteit is uit Leuven
w e g maar vele studenten en personeelsleden van de U C L blijven in
stad en omgeving wonen omdat de huisvesting in Louvain la Neuve
een flop geworden is Die mensen weigeren zich aan te passen aan
de streek Z e kijken zelfs met misprijzen neer op de Nederlandse kul
tuur Z e nemen bij voorbeeld geen genoegen met de Nederlandse
voorstellingen van « Ontdek de Wereld » Als het geen Frans is is het
geen kuituur
In het Leuvense stadhuis worden de franstaligen door het personeel
nog altijd in het Frans te w o o r d gestaan Z e moeten zelfs geen facili
teiten vragen i In het Sint Pietershospitaal blijft de voertaal tussen het
personeel van het O C M W en de Franse geneesheren het Frans
Als w e als Vlamingen in Leuven met op onze achterste poten staan
zal de Brusselse olie ook Leuven bevlekken De aan gang zijnde
grondspekulatie op de uitgestrekte landbouwgebieden tussen de
Gasthuisberg en de Tervuursesteenweg is daarvan een dreigend
voorteken De stad laat begaan O p de C V P P V V moet met gerekend worden De genoemde gebieden liggen op het gewestplan in
een uitbreidingsgebied voor woonzones Er bestaan geen BPA s er
IS geen struktuurplan Het groot kapitaal kan er lustig zijn gangen
gaan
EVI
.

« Het dorp»,
tema van
wedstrijd
te Hekelgem
Ter gelegenheid van zijn jaarlijks Aller
heiligenfestival schrijft het bestuur
van V A B V R B (afdeling Hekelgem
Essene-Meldert-Teralfene) een letter
kundige prijskamp in het teken van het
jaar van het dorp uit waaraan iedereen
mag deelnemen
Er zijn twee reeksen voorzien
A poëzie om het even welke vorrr
w o r d t toegelaten
B
proza
alle genres zijn welkom
zowel verhandeling als beschrijving
portret van dorpsfiguur legende of
sage enz (max 3 biz tekst getikt)
Iedereen mag deelnemen aan allebei
de reeksen of aan een van beide Er
w o r d t een extra prijs voorzien voo/
het werk dat het best een van de voor
noemde dorpen of de abdij Affligem als
onderwerp
heeft
De werken moeten ondertekend wor
den met een schuilnaam
In een afzonderlijke briet dient de wer
kelijke naam voornaam en adres mee
gedeeld en op de omslag van deze
bnef wordt enkel de schuilnaam ver
meld de titel van het werk en de
reeks A (poëzie) of reeks B (proza)
Alles op 15 oktober bezorgen op vol
gend adres Letterkundige Prijskamp
«Het D o r p » p/a de h A Van Nieu
wenhove Pastonjweg 42 Hekelgem
(1790)
O p vrijdag 28 oktober 1977 houdt de
jury in het Kultureel Centrum te Affli
gem te 20 u na de plechtige opening
van het Allerheiligenfestival de prokla
mat-ie gevolgd door de prijsuitreiking
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«Grensland » toont
voorbije vakantie
O p 7 oktober-om 20 uur organiseert
de v z w Grensland een diavond in de
zaal Waltra Arduinkaai (achter de
K V S ) te Brussel
Deze dia avond met als titel Vlaamse
Vakantie voor onze Brusselse kinderen is ten zeerste aanbevolen
Wie dit werk wil steunen kan steeds
kontakt opnemen tel 0 3 1 / 2 2 1 6 3 1 of
financieel
steunen
op
nr
412
3009681 43

Rubenscantate
van P. Benoit
te Leuven
De Rubenscantate van Peter Benoit
in de St Pieterskerk te Leuven op
zaterdag 24 september om 20 u 30
met 500 uitvoerders i
— De Philharmonie van Antwerpen
— Koor Arti Vocali Antwerpen
— Koor Con Amore Ekeren
— Koor Carmina Ekeren
— St Gregoriuskoor St Truiden
— Het Leuvens Meisjeskoor
Kaarten te bekomen Universiteit Leu
ven Onthaalcentrum aan 150 250
300 fr Naamsestraat 22 tel 0 1 6 /
220321
Music Land platenwinkel
Bondgenotenlaan Leuven tel 0 1 6 /
2 3 5 9 0 6 Stedelijke Discotheek Van
derkelenstraat 28 Leuven tel 016/
2 2 6 5 2 2 Eveneens kaarten te verkrij
gen op de avond van de uitvoering
zelf ter plaatse
Iedereen hartelijk welkom te Leuven i

Kapster begeeft zich ten huize
Haar snijden
watergoiving
brushing
Voor
alle
inlichtingen
tel
02/2155058
Adv os

1n het kader var de kulturele 14-daagse van St -Lambrechts Woluwe orga
nizeren de leden van het jeugdhuis
Kieffelt een Cafe Chantant met de
groep Polluk
Deze gaat door op zondag 25 septem
ber vanaf 18 u Toegang vrij
Kieffelt huist in de E Vanderveldelaan
(naast de kapel van Lenneke Mare te
St Lambrechts Woluwe) Te bereiken
met bus 27 en 30

24-25GROOT-BIJGAARDEN Groot Breugelfestijn van de V U afdelingen Groot Bijgaarden en St Ulriks Kapelle Zaterdag vanaf
18 u zondag vanaf 12 u In zaal Collegium Brusselstraat 257 te
Groot Biiqaarden
25
GRIMBERGEN met de V U J O gaan w e naar de Voer Vertrek
om 8 uur Jongeren 100 fr Gezin (vanaf 5 en meer) 500 fr
Inschr bij Frans Hauwaerts (251 56 77)
30

WEMMEL

GROOT-LUBBEEK I e V U bal om 20 u in zaal «Witte Hoeve»
Boutersemstraat 1 te Binkom

MEDELEVEN
Op 14 september overleed te Wemmei de heer Edward Van Cappellen
HIJ was de echtgenoot van mevrouw
Balcaen en de schoonvader van
onze mandataris Walter Van Mieghem W I J bieden aan de familie onze
blijken van medeleven bij het afsterven van de heer Van Cappellen Hij
werd zaterdag 17 september te Wemmei begraven

VUJO-Leuven naar Het Grote Gebeuren
Ook het V U J O A r r Leuven wenst
aan deze bewustmaking een steentje
bij te dragen Vandaar dat wij het nut
tig achten een autobus in te leggen
naar Antwerpen waar deze manifes
tatie zal plaatsvinden
Praktische schikkingen

ZO€K€ftC)€S

— Vertrek te Leuven om 13 uur op
het Ladeuzeplein (de Umversiteitsbiblioteek)

— 14 u verzameling V U J O op de
Groenplaats te Antwerpen
— vanaf 14 u 30 op de Grote
markt fietseling poppenspel sprekers en muziek
— vanaf 16 u door de stad stoet
— rond 18 u Billard Palace totaal
spektakel gesprek met politieke partijen optredens aktieplannen toespraken publieke diskussie eten
— rond 19 u terugkeer naar Leuven

— Inwonend gezin zonder km
deren
gevraagd
voor
een
Vlaams nationale familie
Man
voor chauffeur en onderhoud
echtgenote voor licht huishoude
lijk werk
Zich wenden tot volksvertegen
woordiger dr J Valkeniers
— Jonge dame zoekt betrek
king als verkoopster in grootwa
renhuis of kleinhandel in het
Brusselse
— 41 j gehuwde arbeider met
drie kinderen zoekt een nieuwe
betrekking bv onderhoud in n
firma portier opdienen
— Ongehuwde jongeman vnj
van militaire dienstplicht met di
ploma van technisch ingenieur
openbare werken zoekt een pas
sende betrekking
24 j logopediste zoekt een betrekking na sluiting van regio
naai revalidatiecentrum
Zich
wenden tot Volksvertegenwoor
diger Dr J Valkeniers Schepdaal
N-99
— Z o e k t werk in de omgeving
van Brussel-Leuven
Afgestu
deerde hoger middelbaar onderwijs diploma daktylografie Kon
takt opnemen met Marcel De
Broyer Italielaan 6 1900 Overij
se Tel 0 2 / 6 8 7 6 1 7 6
N101

— Jonge man zoekt werk als
handlanger
(gemeentewerkman) in het Brusselse
— Juffrouw in het bezit van
diploma hoger onderwijs en vol
ledig tweetalig zoekt werk als
daktylo of bediende in het Brus
selse
Zich wenden tot gemeente
raadslid
Jozef
Lissens
tel
02/532 58 42 of tijdens kantoor
uren 02/230 35 00
N 104

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

— 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/
355792
N100

Frans Minnaert te Vilvoorde
In d e s t e m m i g e J a n P o r t a e l s g a l e n j o p h e t H e l d e n p l e i n 22 t e V i l v o o r d e
w o r d t h e t n i e u w t e n t o o n s t e l l i n g s s e i z o e n o p v r i j d a g 23 s e p t e m b e r 1977
i n g e z e t m e t d e e x p o s i t i e v a n d e j o n g s t e w e r k e n uit h e t o e u v r e v a n
k u n s t s c h i l d e r Frans M i n n a e r t
D e v o o r o p e n i n g van d e tentoonstelling der w e r k e n van Frans Minnaert
h e e f t p l a a t s o p v r i j d a g 2 3 s e p t e m b e r o m 2 0 u u r in d e J a n P o r t a e l s g a l e nj te Vilvoorde
D e o p e n i n g s r e c e p t i e zal i n g e l e i d w o r d e n d o o r d e h e e r Paul R o c k K a b i
netschef van het Staatssekretariaat v o o r Nederlandse Kuituur D e tent o o n s t e l l i n g is t o e g a n k e l i j k t o t 19 o k t o b e r 1977 alle d a g e n v a r 10 t o t 19
u e n o p z a t e r d a g e n z o n d a g v a n 10 t o t 12 e n v a n 14 t o t 18 u u r

Gezellig en lekker eten?...

BAR

RESTAURANT

Is n u o o k 's m i d d a g s o p e n I
m e t d a g m e n u én kaart.
K a a s m a r k t 157, 1810 W E M M E L - 0 2 / 4 7 8 . 8 3 . 1 8 .
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Vol ksuniearrond issement
Brussel opgericht
Donderdag jl. werd te Brussel het VU-arrondissement
Brussel opgericht
Om organizatorische redenen was het te groot geworden
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
(tachtig grote afdelingen) een haast
onmogelijke taak geworden voor het arrondissementsbestuur
Van de
andere kant Is deze splitsing een voorafbeelding van de wettelijke splitsing van het arrondissement Een van de eisen van de Vlaamse Beweging en door het Egmont-akkoord een feit in wording.
Aan de bestuurstafel Rom. Decraen (arrondissementsvoorzitter
en een
soort voedstervader van het nieuwe arrondissement), nationaal voorzitter Hugo Schiltz, Mon Van Dyck, agglomeratievoorzitter,
en Luk Vandezande,
agglomeratiesekretaris.
Veel sukses, vrienden uit Brussel!

LIMBURG
Afdelingsverkiezingen in Eigenbilzen
Het afdelingsbestuur van de VU-afdeling Eigenbilzen vergaderde op maandag 12 september jl in café Waldschanke onder voorzitterschap van
Jan Appermans en in de aanwezigheid van senator Raskin.
Het belangrijkste punt was de voorbereiding van de e.v. bestuursverkiezingen. Deze zullen plaats hebben op vrijdag 30 september in café Waldschanke te 20 uur Uiteraard ontvangen alle
leden van de afdeling (de vroegere
deelgemeenten
Eigenbilzen-Hoelbeek-MopertingenJ een persoonlijke
uitnodiging voor deze vergadering, leder lid kan zich vóór de verkiezingen
kandidaat stellen voor een funktie in
het bestuur
BIJ gelegenheid van deze verkiezingen zal een uiteenzetting gegeven
worden door Johan Sauwens, provincieraadslid en gemeenteraadslid van
Bilzen. Zijn uiteenzetting zal handelen
over de aktiviteiten van de gemeenteraad te Bilzen.
WENSEN VOOR SPOEDIG
HERSTEL
Ons bestuurslid en afgevaardigde in
de arr. raad, René Biesmans, is momenteel ziek. Gans het bestuur en de
leden van onze afdeling wensen hem
een spoedig herstel toe. Zij drukken
de hoop uit dat hij weldra opnieuw
aan de activiteiten van onze afdeling
kan deelnemen.

MUNSTERBILZEN
AFDELINGSLEVEN
De afdeling Munsterbilzen is de jongste afdeling van het kanton Bilzen en
tevens van het arr Tongeren-Maaseik. Deze afdeling heeft sedert haar
ontstaan — vlak na de jongste gemeenteraadsverkiezingen — een grote aktiviteit ontplooid Als belangrijkste activiteiten vermelden we, afgezien van de ledenwerving die bijzonder goed draait, de organisatie van
een kaartavond, een afdelingsbal en
een jeugdnamiddag. leder van deze
feestelijkheden kende een groot succes en bracht bovendien een aardige
stuiver op. Verder ligt het in de bedoeling vaa het bestuur van de nieuwe
afdeling haar medewerking te verlenen aan de oprichting of liever aan de
heroprichting van de afdeling Beverst
Wij wensen de mannen van Munsterbilzen hartelijk proficiat en drukken de
hoop uit dat zij op de ingeslagen weg
zullen verder gaan.
TONGEREN-MAASEIK
-SOCIAAL DIENSTBETOON
De zitdagen sociaal dienstbestoon
zijn sedert de jongste parlementsverkiezingen In de verdrukking gekomen.
De verkiezing van Jaak Gabriels tot
volksvertegenwoordiger en de aanstelling van Rik Vandekerckhove tot
minister hebben tot gevolg gehad dat
het vroegere schema, waarbij het
merendeel der zitdagen door de toenmalige volksvertegenwoordiger Ras-

kin werden gehouden, met kon worden gehandhaafd.
Momenteel wordt gewerkt aan een
herstrukturatie. Zodra dit is gebeurd
zal in dit blad een nieuwe tabel worden afgedrukt. Intussen kan men altijd
terecht op de zitdagen aan huis van
minister Vandekerckhove, senator
Raskin en volksvertegenwoordiger
Gabriels. Ook kan men geholpen worden door de leden van het kabinet
van onze minister, die in het arrondissement Tongeren-Maaseik woonachtig zijn.

Bilzense VU naar
een aktief najaar
Op woensdag 14 september 1977 vergaderden de 27 kandidaten voor de
jongste gemeenteraadsverkiezingen
in lokaal Pabilo te Bilzen, onder voorzitterschap van senator Raskin.
Achtereenvolgens werden uiteenzettingen gegeven over de aktiviteiten
van onze mandatarissen in de gemeenteraad (door Johan Sauwens)
en het OCMW (door Jef Rubens en
Leon Festjens). Verder werden een
aantal praktische besluiten getroffen :
— De rubriek over de gemeentepolitiek in het weekblad De Demerbode
zal verder blijven verschijnen en dit
onder redaktie van Johan Sauwens;
— In princiepe zullen de 27 kandidaten iedere maand vergaderen, bij
voorkeur op een woensdag ;
— Het sekretariaat zal worden waargenomen door Laurent Wirix;
— De zitpenningen worden voor
50 % afgedragen teneinde de onkosten van de artikels in De Demerbode
en van het sekretariaat te dragen;
— Zodra in de loop van de e.k. herfst
nieuwe afdelingsbesturen zijn verkozen, worden ook deze op de maandelijkse vergaderingen uitgenodigd.
Indien het verschillende maanden
heeft geduurd alvorens de kandida-

ten van de gemeenteraadslijst nog
eens zijn samengekomen, dan was dit
te wijten aan de voorbereiding van de
jongste wetgevende verkiezingen, de
onderhandelingen, die tot regeringsdeelname hebben geleid, en aan de
voorbije vakantie.
Hopelijk zal er van nu af opnieuw
regelmatig worden samengekomen.

VU-Zutendaal kreeg
nieuw bestuur
«In aanwezigheid van volksvertegenwoordiger W. Desaeyere en arrondissementsvoorzitter Jos Truyen werd
de algemene ledenvergadering gehouden De opkomst was biezonder
groot.
Na het verslag over het lopend jaar
door de dienstdoende voorzitter drukte J. Truyen zijn tevredenheid uit over
de beloftevolle start van VU-Zutendaal. Na de getrapte verkiezing van
zes bestuursleden werden de funkties als volgt verdeeld: voorzitter H.
Van Herf, sekretaris N. Bovens, penningmeester W. Claessen, organizatie
J. Nulens, propaganda A. Vandereycken, P. Housen (VUJO)
De nieuwe voorzitter dankte allen en
speciaal de uittredende bestuursleden. Hij schetste de krachtlijnen voor
de toekomst:
1. dé grote sprong voorwaarts wat
ledenaantal betreft.
2. In Zutendaal een Vlaamse koncentratie op gang brengen die zou instaan voor 11 -juliviering, IJzerbedevaart en andere Vlaamse manifestaties.
3. Op gemeentelijk vlak zal VU-Zutendaal 100% achter de ZVP (Zutendaalse Volks Partij) blijven staan en
haar helpen uitbouwen.
Kamerlid Desaeyere besloot met het
nieuwe bestuur geluk te wensen en
iedereen op te roepen om mede te

werken aan de verdere uitbouw van
VU-Zutendaal»
LOMMEL

Egmont:
Vlaamse nederlaag
of overwinning ?
Donderdag 6 oktober om 20 u gaat
er in de zaal «'t Kruiske», Driehoekstraat 66 te Lommei een gespreksavond door onder het tema « Egmontakkoord : Vlaamse nederlaag of overwinning 7»
Spreker is Jaak Gabriels, volksvertegenwoordiger en burgemeester van
Bree. Bovendien zal Leo Neels, assistent van professor De Meyer (KUL),
aanwezig zijn, die terzake deskundige
uitleg kan verschaffen,
ledereen zeer hartelijk welkom. Organizatie Volksunieafdeling Lommei.

Ledenfeest te
Halen-Zelem
Op 15 oktober 1977 organizeert de
plaatselijke afdeling in de Parochiezaal te Zelem haar jaarlijks ledenfeest Dit jaar wordt het een groots
opgezet Breughellaans feest, dat aanvangt om 20 u. De deelnemingskosten bedragen 200 fr. — Inschrijving bij
de bestuursleden of schnftelijk te richten aan de afdellngssekretaris: A.
Vanweickenhuyzen,
Bloemendaalstraat 3, 3460 Halen en betaling vla
rekening nr. 455-0013611-79 (VUHalen).
HEUSDEN (Limburg)
Zaterdag 1 oktober in de «Oude
Kring» Dorpsplein te Heusden vanaf
14 uur Fototentoonstelling « Nestor
Gerard». Limburgers,mis deze enige
gelegenheid niet

Het Grote Kernenergiegebeuren
O p 1 oktober om 14 u. 30 begint
te Antwerpen een landelijke manifestatie tegen kernenergie, onder
het motto Het Grote Kernenergiegebeuren. Bij de meesten onder
ons speelt de gedachte «Wat
weten we over kernenergie, zo
iets ingewikkelds, laat dat maar
voor de geleerden ».
Toch hebben w e inspraak In
ons demokratisch land in belangrijke beslissingen. En een gewichtige aangelegenheid is dit zeker.
Volgens experten zouden binnen
een dertigtal jaar onze huidige
energiebronnen
uitgeput
zijn.
Daarom moest worden gezocht
naar nieuwe bronnen, wat heeft
geleid tot het experimenteren met
kernenergie. Ook al zijn niet alle
problemen opgelost, toch worden
overal kerncentrales gebouwd en
In bedrijf genomen, ondermeer in
Zwitserland, Duitsland, Frankrijk
en België. In ons land zijn de perikelen rond Doel I, II, III en IV en
rond Tihange I, II en III reeds enkele jaren in de aktualiteit.
De positieve zijde van de kernenergie hoeft flier niet belicht te

worden want de elektriciteitsproducenten doen dit voor u van brievenbus tot brievenbus, via welbekende informatiebrochures.
Over de negatieve aspekten
kan ook een hele waslijst worden
gepubliceerd. De vraag welke effekten kernenergie kan hebben
op het leefmilieu, het politieke en
sociale leven en op de erfelijkheidsfaktoren is ernstig genoeg
om er een honderd procent klaar
antwoord op te krijgen. Dit is nog
steeds niet gegeven.
Tegenstanders van kernenergie zijn bevreesd dat kernenergie
schadelijke gevolgen kan hebben
op het milieu. Eén kleine technische fout in het ingewikkelde veiligheidssysteem kan 'n zware milieuramp voor gevolg hebben zo
zeggen zij. Politiek zit de mogelijkheid erin dat er beslissingen gaan
genomen worden door enkelingen of door kleine groepen
waarbij terrorisme niet uitgesloten is. Diefstal van plutonium,
als grondstof voor kernwapens is
een reëel gevaar, ondanks de
naar verluidt zeer goede beveiliging.
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Het zwaarste kontrapunt is wel
dat men nog steeds niet weet
wat te doen met het kernafaval,
waarvan een gedeelte eeuwen radloaktlef kan blijven.
Omwille van bovenvernoemde
negatieve faktoren en omwille
van de snelle toename van het
aantal reaktoren en snelle kweekreaktoren in Europa heeft op 1
oktober deze manifestatie plaats.
Het doel van dit gebeuren is
velerlei.

5. De kontrole op de veiligheid
van de kernindustrie moet aan
een onafhankelijk organisme worden toegewezen.
O p het programma van de
organizerende groepen (Ver. Aktiegroep vr. Kernstop, Groene
Fietsers en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen), worden de deelnemers aan de aktie verwacht op
1 oktober om 14 u. 30 op de Grote Markt te Antwerpen. Om 16

uur vertrekt een stoet door de
stad.
Politieke partijen, vóór en
tegenstanders van de kernenergie komen aan het woord om 18
uur in Billard Palace, Astridplein
eveneens te Antwerpen. Aan de
hand van pamfletten, affiches,
stickers en stadkranten wordt
de bevolking opgeroepen talrijk
deel te nemen aan het Grote
Kerngebeuren.
Mieke Van de Velde

Geëist w o r d t :
1. Stop de bouw Doel 3, 4 en
Tihange 3.
2. Geen heropening van Eurochemic te Dessel (opwerkingsfabriek en grondstoffenproducent).
3. België moet zich terugtrekken uit internationale projekten
zoals de bouw van de snelle
kweekreaktor te Kalkar, Melville,
Coredif en Eurodif.
4. Een grondige fundamentele
diskussie over het energieprobleem moet op gang gebracht
worden.

VUJO WIL AAN DEZE
1VIANIFESTATIE MASSAAL
DEELNEMEN
# Bijeenkomst om 14 uur op het Groenplein te Antwerpen
bij het standbeeld van P.P. Rubens.
• Alle VUJO-vlaggen en zoveel mogelijk leeuwevlaggen
moeten aanwezig zijn.
• V U J O mag eigen spandoeken meedragen (natuurlijk in
het teken van de manifestatie). Wees dus vindingrijk en steek
de handen uit de mouwen.
• VU-mandatarissen worden verzocht met ons mee op te
stappen.
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OOST-VLAANDEREN
Lovendegem-Vinderhoute
Sinds 14 augustus 1976 heeft de gemeente Lovendegem zijn
gemeentelijke sporthal opengesteld voor de bevolking Het beheer
van deze sportinfrastruktuur werd waargenomen door het Kollege
van Burgemeester en Schepenen, uitsluitend samengesteld uit
CVP'ers Herhaald aandringen om een bestuurs- of beheersorgaan
op te richten, waar ook de andere strekkingen een vertegenwoordiging zouden hebben, werd steeds geweigerd. Dit bracht met zich
mee dat de VU-afdeling hiertegen klacht neerlegde bij de vaste
nationale kultuurpaktkommissie op datum van 18 maart 1977. Deze
klacht werd ondertekend door voorzitter Fons De Wispeiaere,
sekretaris Johan Taerwe en raadslid Hugo Van der Cruyssen.
Deze klacht werd aanvaard en had tot gevolg dat het kollege van
burgemeester en schepenen verplicht werd een beheersorgaan op
te richten, dat in regel was met het dekreet van 28 januari 1974. De
samenstelling van de raad van beheer gebeurde op basis van ver^ g e n w o o r d i g i n g binnen de gemeenteraad, nl. 7 CVP, 1 onafhankelijke, 1 P W en 1 V U .

VU in voorzitterszetel
van Sportcentrum!
Dinsdag 13 september II. vergaderde de raad van beheer met
ondermeer de bedoeling een voorzitter en twee ondervoorzitters
aan te duiden. Bij de verkiezing van de voorzitter melden zich twee
kandidaten, nl. CVP-schepen van sport Colpaert en VU-raadslid
Hugo Van der Cruyssen. De VU-mandataris haalde het met 5 stemmen tegen 4, bij éen onthouding. V o o r de I e ondervoorzitter waren
Daniel Meulewaeter (CVP) en schepen Hendrik Colpaert kandidaat. Hier haalde raadslid Meulewaeter het op zijn vriend C o l p a e r t
Als tweede ondervoorzitter werd Julien Rogiers (CVP) aangeduid.
Alles bij mekaar een verrassend resultaat I
Momenteel is er een zeer ruime sportbeoefening te Lovendegem
en Vinderhoute dank zij de ononderbroken inzet van de sportklubs
en een reeks individuele personen. Verschillende van de sportklubs vinden hun volledige of gedeeltelijke aktiviteit binnen het
gemeentelijk sportcentrum o.a.: voetbalklub SK De Jeugd met 6
elftallen. Real Lovendegem met 2 elftallen, de Lovendegemse v o l leybalklubs met 2 dames- en 3 herenploegen, de omnisportklubs
RWSV met turnen, tennis, jeugdsport en minivoetbal. V o o r deze
laatste sporttak is er een tornooi uitgewerkt met 14 plaatselijke
ploegen.
Daarnaast is er ruime beoefening van tennis door individuele personen en de klub De Racketeers.
Gezien de politieke strubbelingen binnen de CVP wacht voorzitter
Van der Cruyssen zeker geen gemakkelijke taak. Hopelijk w o r d t
het sportief klimaat bij de bevolking hierdoor niet aangetast

Minister de Bruyne op American
Day van Gentse Jaarbeurs
GENT, 14 september. — Na het belang van de Verenigde Staten op ekonomisch vlak onderstreept te hebben, schonk de minister aandacht aan het specifieke handelsverkeer uit dit land, en aan het belang van de respektieve
investeringen
Hij herinnerde aan zijn konsulaire konferentie te Washington — In mei jl. —
om tot een meer evenwichtige handelsbalans te komen, en wees erop dat het
huidige exportpakket blijkbaar niet langer aan de konsumpitievereisten der
Amerikaanse klanten v o l d b e t en dringend moet aangepast worden.
De klemtoon moet vooral gelegd op
meer gesofistikeerde produkten, en
meer aandacht aan design, kwaliteit
en keuzegamma Minister De Bruyne
vestigde ook de aandacht op de toenemende Belgische investeringen in
de V S Een verkianng daarvoor dient
gezocht in de haast onbegrensde
marktmogelijkheden, het
voordeel
van een reële aanwezigheidspolitiek,
de beschikbaarheid van grondstoffen
aldaar en de garantie van politieke en
ekonomische stabiliteit D e trage konjunkturele heropleving van de Westeuropese industrie veroorzaakt momenteel stagnatie, zelfs vermindering van
die investeringen
Ook de Amerikaanse investenngen in
België kenden een sterke achteruitgang Cl 6,9 % van (Je totale buitenland-

LOVENDEGEM-VINDERHOUTE
NIEUW R A A D S L I D
Tijdens de gemeenteraadszitting van
dinsdag 23 augustus legde VU-lid
Robert Rodts de eed af als gemeenteraadslid HIJ volgt hiermee dr Jons
Jannes op, vi/elke vi/egens legerdienst tijdelijk ontslag nam Robert,
de V U rekent op U i
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se investenngen in '76, t o v 50 % in
de jaren '73 en '74)
Tot besluit wees hij op de leidende rol
van de Verenigde Staten in de bevordering van de vrije internationale handel, en kondigde aan weldra met de
overheid in de Verenigde Saten zelf
besprekingen te zullen voeren

ARR-Kaderdag
te Nieuwkerken
De
arrondissementskaderdag
te
Nieuwkerken gaat door in zaal
«Raes», Stationsstraat op vrijdag 30
september 1977, om 19 u 30
Programma:
1 Situeren van de kaderdag ,
2 a) De nieuwe stragegie van de
V U , b) Bespreking
Pauze
3 Bestuursverkiezingen,
a) Wat de V U verwacht van deze
verkiezingen, b) Groepsgesprekken
per afdeling of fusie ,
4 Plenum verslag van de g r o e p e n ,
5 Slot
Deze kaderdag richt zich nadrukkelijk
tot alle bestuursleden, mandatanssen,
militanten en medewerkers in de
Volksunie

« Stop de
uitdroging »-aktie
gaat door
Het Boeren-Aktie-Komitee van Waarschoot-Lembeke, in vergadenng bijeen op 8 9 77,
— dankt alle deelnemers aan de solidanteitsaktie « Stop de uitdroging »
van 28 augustus jongstleden
— dankt de pers, omwille van de grote ruchtbaarheid die aan het gebeuren w e r d g e g e v e n ,
— verneemt met voldoening en uit
betrouwbare bron dat het gerechtelijk
onderzoek naar de overtredingen van
het vergunningsbesluit met grondige
ernst zal doorgezet worden ,
— laakt bepaalde en recente intimidatiepogingen, door de Nationale Maatschappij der Waterleidingen ondernomen, ten einde de betrokken landbouwers hun aanklacht te doen intrekken ,
— wacht met belangstelling de antwoorden af van de minister van Ekonomische Zaken op de aangekondigde interpellatie van volksvertegenwoordiger Paul Van Grembergen (Ertvelde),
— deelt mee dat, naar aanleiding van
de bespreking van de begroting 1978
van de provincie Oost-Vlaanderen in
oktober 77, provinciaal raadslid Fons
Van Holderbeke de Bestendige Afvaardiging zal ondervragen over de
door haar uitgebrachte adviezen terzake,
— blijft waakzaam de gebeurtenissen volgen en zal niet versagen vóór
rechtvaardigheid is q e s c h i e d '

ZO€K«RC]€S
Dame uit Sint-Katelijne-Waver,
28 jaar, zoekt werk in Mechelen
of omgeving Geen bijzondere
voorwaarden, alleen met in ploegen

Dame, 31 jaar, zoekt een betrekking als hulp in huishouden, cafetana of iets dergelijks, in Mechelen of omgeving Mag zowel
half-time als full-time zijn

Regentes Germaanse Talen Engels, Duits -I- één jaar tolkenschool, één jaar ervanng, zoekt
werk als lesgeefster of bureelwerk, liefst in Klein-Brabant of
omgeving Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers,
Liersesteenweg 11 te 2580 SintKatelijne-Waver, of telefonisch
op nummer 015/21 79 00

Zoeken een passende betrekking
— 20-jarige vrouwelijke graduaat boekhouding, pas afgestudeerd aan Hantal Kortnjk, zoekt
betrekking in de provincie WestVlaanderen

— 32-jange
textielarbeidster
(17 jaar ervanng als stopster)
zoekt betrekking in het midden
of het zuiden van West-Vlaanderen
Zich wenden tot gemeenteraadslid Enk Vandewalle, H Dunantstraat 11, 8700 Izegem, tel
051/302670
N I 05

Waasland naar
Het Grote Gebeuren
Konsekwent met onze houding aangenomen inzake de kernenergie nemen
WIJ deel aan de betoging te Antwerpen op 1 oktober 1977 met als motto
« Het Grote Gebeuren »
W I J stappen in deze betoging samen
op, en komen bijeen tussen 14 en 14
u 30 op de Grote Markt te Antwerpen

^
SEPTEMBER
15
ZULTE : VU-bal van de afd Zulte-Olsene-Machelen in zaal Fnetelhof om 20 u
21
D E N D E R M O N D E VU-bal tot steun van het streekblad «De
Knaptand » te Baasrode Met Jacques Raymond en orkest
23
D E N D E R M O N D E . VUJO-barbecue-avond om 20 u 45 in zaal
't Truweel, Hoogstraat 3, Waasmunster Inkom 6-21 j 100 fr,
meer dan 21 j 150 fr
24

ZOTTEGEM . Dansfeest in zaal Posterij met orkest Waltra,
begin 20 u

OKTOBER
2
DENDERWINDEKE : Mosselfestijn en pensenfeest in het Parochiaal Centrum Vanaf 11 u 30 tot 14 u 30 en vanaf 17 tot
21 u
8
N I N O V E : Afdelingsbal in zaal Roxy, Geraardsbergsestraat
nabij kliniek, te Ninove Begin 21 u Orkest Just W e
8
AALTER VU-bal om 20 u in zaal Biesenhof Orkest The Riccadamo's
22
B A A R D E G E M : Dansavond in zaal Ons Huis, Hoogstraat Begin
21 u , ingencht door de Vlaamse Klub Baardegem

PIANO'S

DE HONTE
Rechtstreekse invoer van Duitse piano's:
Zimmerman, Schimmel, Ibach
Orgels:
klassiek, ontspanning
Alle muziekboeken en -instrumenten, a l s :
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz...
Direkt uit voorraad!
FIRMA DE MONTE,
Adegemstr. 9, 2800 Mechelen
Tel.

(015)

20 50 34

Adv. 12

CVP-Aalter
spoedig voor de rechter
Schnftvervalsing en misbruik van volmachten tijdens de parlementsverkiezingen van apnl jl brengt verschillende CVP-prominenten uit Aalter weldra voor de rechter
Een klacht van VU-gemeenteraadslid
Guido Van den Kerckhove heeft er
immers toe geleid dat 8 tot 10 CVPpolitici in opspraak zijn gebracht O m
voor hun partij ettelijke stemmen extra in de wacht te slepen hebben
deze CVP-ers, onder wie Paula Vereecke echtgenote van de burgemeester,
volmachten van valse handtekeningen voorzien Een en ander w e r d
door onderzoeksrechter De Knibber
vastgesteld
De kunstgreep die w e r d vemcht was
eigenlijk eenvoudig Kiezers die om
medische redenen met kunnen gaan

stemmen mogen hun stembnef met
een medisch attest naar het gemeentehuis terugsturen Ook mogen zij een
ander kiezer een volmacht geven om
in hun naam te stemmen
Talrijke stembneven in Aalter werden
door leden van het schepenkollege
opzij gelegd en voorzien van een volmacht, zonder instemming of medeweten van de betrokken kiezers O p die
wijze werden tainjke CVP-stemmen
extra bekomen De onderzoeksrechter heeft inmiddels zowat 350 volmachten
nauwgezet
onderzocht
waarbij de prokureur des konings tot
de konklusie moest komen dat de
betrokken CVP-ers voor het gerecht
moeten verschijnen
Een assisenzaak wordt het wellicht
met, tenzij de beschuldiging politiek
misdrijf wordt weerhouden

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

PVBA
Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

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

*
KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels - kanierversieringen - wastafels
en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - piiigpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen elektr tremen der beste merken - a u t o ï • go-carts - traktoren - poppen • poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden •
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekaniekei. - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-
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150 jaar kanaal Gent-Terneuzen
GENT. — In 1827, nu honderdvijftig jaar geleden, opende zich voor
Gent de waterweg naar zee, nodig voor de industriële expansie van
deze grote Vlaamse stad. Zoals voor vele andere zaken, was de regering van Willem I voor de Arteveldestad ook op gebied van havenbeleid providentieel. Dank zij het kanaal Gent-Terneuzen bleef de
samenwerking met Noord-Nederland een feit, ondanks het ontstaan
van de Belgische staat Gent en Zelzate aan de ene kant en Terneuzen en het Sas van Gent aan de andere zijde bleven langs het kanaal
verbonden en zij vieren nu de verjaardag van deze samenwerking.
Gent is altijd een haven geweest.
Tijdens de nnlddeleeuv\/en bleef
de havenaktiviteit naar het zuiden
van Europa gericht; toen echter
in de zestiende eeuw het zwaartepunt van de handel zich van het
Zwin naar de Schelde verplaatste, zocht Gent een nieuwe
weg, zo ontstond de Sassevaart
en aan de monding ervan het Sas
van Gent. Oorlogen, scheiding
tussen Noord en Zuid, het sluiten
van de Schelde, verhinderde de
verdere uitbouw van de Gentse
waterweg naar zee. Het is pas na
1815 dat er van een heus zeekanaal werk zou gemaakt worden.
Wel hadden de Brugse Vaart en
de beide Coupures voor een
bepaalde verbindingsweg met de
Noordzee gezorgd, maar toen de
oude stad een moderne textielindustrie ontwikkelde, was een nieuw e waterweg hard nodig.

eigenlijke kanaal van Terneuzen,
dat in 1827 plechtig werd geopend.
De eerste dokken werden gegraven, de eerste zeeschepen liepen binnen. Weldra echter was
de nieuwe scheiding der Nederlanden een feit en tot in 1839
werd Terneuzen tot een echte
versterking uitgebouwd. Nadat
België in 1863 de Scheldetol afkocht, verdween ook de laatste
politieke hinderpaal. Van toen af
klonken stemmen in de Gentse
gemeenteraad om het kanaal te
doen verbreden. Reeds toen
opperden een aantal raadsleden
de idee een ander zeekanaal te
laten graven tussen Zelzate en
Heist: de oude Leopoldsvaart
zou een ruimere bestemming krijgen. J e - z i e t : er is niets nieuws
onder de zon, sedertdien is de
gedachte aan een grote waterweg langs dit tracé blijven leven.

NIETS NIEUWS
BLOEI EN...
De werken vingen in 1817 aan;
nieuwe bruggen, sluizen en een
breder kanaal, het rechttrekken
van het tracé van de Sassevaart,
dit alles gaf het ontstaan tot het

In 1886 was Gent-Terneuzen verbreed en kon de grote scheepvaart Gent als haven aandoen.
Toen de stoomschepen de zeil-

schepen vervingen, was een nieuw e verbouwing noodzakelijk; zoals in voorgane gelijkaardige omstandigheden moesten eerst allerlei onderhandelingen met Nederland de eigenlijke werkzaamheden voorafgaan. In 1910 werd de
nieuwe zeesluis van Terneuzen in
aanwezigheid van koningin Wilhelmina opengedraaid. In die tijd
gaven 110 textielfabrieken te
Gent ongeveer 50.000 mensen
werk ; in 1930 zouden 60 metaalbedrijven ongeveer 11.000 werknemers opnemen. Reeds vóór de
eerste wereldoorlog vestigden
zich chemische industrieën langs
het kanaal. Aan Gents ekonomische bloei scheen geen einde te
komen, en ook Terneuzen, Zelzate en het Sas van Gent plukten
de vruchten van deze gunstige
evolutie.
..KRISIS
De eerste wereldoorlog legde alle
havenaktiviteiten lam. Slechts in
1930 kon je van een volledig herstel gewagen. Maar toen brak de
ekonomische krisis in alle hevigheid uit en in 1940 was de tweede wereldoorlog een feit. Gedurende de eerste maanden van
1945 werd Gent als oorlogshaven gebruikt, dit in plaats van het
door raketbombardementen geteisterde Antwerpen.
De Gentse havenarbeiders onderscheidden zich toen door hun
gedegen vakmanschap. In 193^^
had je nog 4.500 dokwerkers, er
zijn er geen 800 meer vandaag.

WEST-VLAANDEREN
VU-Minister Vandekerckhove te Roeselare

«Met Egmont naar
een tweeledige staat!»
ROESELARE. — Donderdagavond 15 september ging in de zaal Damberd,
Stationsplein te Roeselare, onze algemene ledenvergadering door. Onze afdeling mocht zich verheugen op de zeer gewaardeerde aanwezigheid — als
gastspreker — van dhr. Vandekerckhove, minister van Wetenschapsbeleid.
Was de opkomst eerder aan de lage kant, de sfeer die in de zaal heerste was
prima.
Als oud-Westvlaming, voelde hr. minister zich dadelijk thuis in de Rodenbachstede.
In een uiteenzetting die ongeveer vijftig minuten duurde, wist spreker een
serene sfeer te scheppen rond het zoveel besproken Egmontpakt.

ge Vlaamse Staat, niet weg te cijferen
is. We moeten realist zijn, zei hij, en
daarvoor niet het hele pakt vergooien.
Zij die in het pakt de pluspunten voor
Vlaanderen niet willen zien en het
geheel met veel omhaal verwerpen,
hebfcien dit recht... maar dan moeten
zij een alternatief bieden I Waar bleven hun protesten na de voor Vlaanderen smadelijke akkoorden van Hertoginnedal ?
TWEELEDIGE STAAT

De aanwezigen — een luistergraaq
publiek — deden het gevoel op dat hier
een man aan het woord was die,
ondanks de jarenlange strijd voor
Vlaamse ontvoogding die hij door wel
en wee had meegemaakt, nog niets
van het ware Vlaamse idealisme had
verloren.
Zo'n spreekbeurt in enkele volzinnen
samenvatten, is onbegonnen werk.
Daarom beperken wij ons tot enkele
essenties.
BELANGRIJKE
BESLISSING
Op een bepaald ogenblik schetste
spreker, op een pittige en humoristische wijze, een jammer genoeg maar
al te ware karaktertrek van de Vlamingen :
'Als bij ons in Limburg, een Italiaanse
gastarbeider van het dak valt en hij
breekt zijn pink, dan komen de mensen uit de omliggende huizen toegesneld en roepen uit. Mama mia. wat is
deze man ongelukkig, hij heeft zijn
pink gebroken I
Maar als een Vlaming van het dak
valt, en hij breekt beide benen en
armen, dan zeggen de Vlaamse om-
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staanders: wat een geluk man! je
had dood kunnen zijn ».
Met deze beeldspraak bedoelde spreker de gelatenheid en het zich-zelvetroosten van de Vlamingen die aan de
basis liggen van de reeds veel te lang
durende strijd tot zelfbestuur.

Verder beklemtoonde spreker de grote draagwijdte van het pakt: waar wij
met de vorige regering regelrecht
naar een drieledige struktuur gingen,
hebben wij thans de mogelijkheid een
tweeledige staat uit te bouwen.
En de minister besloot als volgt: «Ik
hoop dat de dialoog verder zal kunREALIST ZIJN
nen gaan op basis van gedegen arguMinister Vandekerckhove stelde het menten en niet zal worden vertroebeld door een sfeer van agitatie en
als volgt;
«Wanneer dit akkoord wordt uitge- verdachtmaking.»
KING».
voerd zal het de omvangrijkste staatshervorming tot gevolg hebben sinds Tenslotte beantwoordde dhr. Vande1830. De struktuur van de Belgische kerckhove verscheidene vragen die
Staat wordt er ingrijpend door gewij- loskwamen na zijn sympatieke uitzigd. Op velerlei gebied zullen de Vla- spraak : • Ge moet mij niet spamingen daardoor het zelfbeschikkings- ren ».
recht verwerven dat reeds generaties Wij danken de heer minister voor de
lang door velen onder hen werd moeite die hij — ondanks drukke tijgevraagd ».
den — voor ons over had.
Elders hekelde spreker de verdeeld- Bovenal echter, danken wij hem voor
heid onder de Vlaams-kulturele vereni- het vertrouwen die hij in ons heeft
gingen — die op hun beurt verdeeld- aangewakkerd.
heid zaaien onder de Vlaamse bevol- Vlamingen, zij die zegden < 't zal
king — omtrent het fcgmontpakt Hij toch niet gaan» troosten zichzelf.
gaf toe dat het inschrijvingsrecht een Laten wij het toch maar proberen,
beperkte vorm van toegeving was, met onze gehele inzet, niet zomaar
doch wees er op dat bedoelde Frans- een beetje, maar met z'n allen, totaal.
talige minderheid binnen de toekomsti- Dan lukt het!

Na de tweede wereldoorlog kende Gent een ernstige ekonomische recessie. De textielnijverheid verkommerde : tussen 1947
en 1959 verloren 10.000 arbeiders er hun werk. Van 1961
begon men aan de noodzakelijke
modernizatiewerken van haven
en kanaal. In 1968 werd het vernieuwde havengebied, kompleet
met een nieuwe zeesluis te Terneuzen, voor het verkeer opengesteld. Parallel met de uitbouw van
de haven, kwam de ontwikkeling
van de industrie, van Terneuzen
tot Gent. Nu geeft de Gentse
kanaalzone met haar fabrieken
werk aan 20.000 mensen.
NOORD-ZUIDVERBINDING
Bij deze verjaardag en het onvermijdelijke historische overzicht
passen nog een paar bedenkingen ; ongetwijfeld is het kanaal
een
verbindingsteken
tussen
Noord en Zuid, en dit in een noodzakelijke samenwerking. Neder-

.land is hier dichtbij, niet in het
minst omwille van de gemeenschappelijke ekonomische belangen.
'Sommigen beweren dat de sluis
van Terneuzen groter en het kanaal breder had moeten zijn;
anderen dat Gent slechts een
ware kans kan krijgen dank zij
een kanaalverb *inding met Zeebrugge. Feit is dat Gent nog steeds
met een onvoldoende uitgebouwde industrie zit; nog steeds is de
tewerkstelling en de werkloosheid het zwaarste probleem, de
voortdurende afbouw van de textielindustrie kon niet dcor de inplanting van nieuwe, blijvende nijverheden worden opgevangen.
De honderdvijftigste verjaardag
van het kanaal kan je bijgevolg
wel vieren — dat gebeurt dan
ook,erg officieel en luisterrijk —
maar ze doet je toch bezorgd
nadenken over de ekonomische
toekomst van dit deel van Vlaanderen.
Huguette De Bleecker

De kust seint
OOSTENDE-MARIAKERKE

WESTENDE

OVERLIJDEN
Op 6 september werd in een bomvolle kerk mevr. Rachel CALCOEN
(wed. Kamiel Deprez) ten grave gedragen. De VU-familie was weer talrijk present, en wat steeds opvalt bij
onze mensen is dat na het offer niet
naar huis lopen, doch trouw tot het
einde van de dienst hun medeleven
betonen. Trouw was ook mevr. Deprez geweest in haar leven aan de zijde van Kamiel, medestichter destijds
van de Frontpartij in deze moeilijke
stad, en fataal zwaar repressieslachtoffer. Onder de vele aanwezigen
kamerlid Vansteenkiste, voorzitter
Gaston Vandenabeele, raadsleden
mevr. Depoorter en Vanhecke, en
vele bestuursleden en leden. Wij bieden aan Ada en Fora en aan Henri
Terrijn, haar schoonzoon, alsmede
aan de overige familie onze innige
deelneming aan en de betuiging van
de oprechte dank van de partij aan
Rachel en nog eens aan Kamiel die
ons nog niet zolang geleden ook ontviel.

GEBOORTE
Rijke kinderzegen ook te Westende:
beloftevolle nieuwe bijleden... Op 18
oogst werd Mark geboren, zoon van
Eddy Clarysse en Monique Landschoot ; proficiat van harte!

OOSTENDE-RAVERSIJDE
EIGEN AFDELING ?
Konform de wensen van het partijbestuur en na besprekingen met alle
betrokkenen wagen wij het een eigen
afdeling op te richten. Alle leden worden aangeschreven en we hopen dat
er een stevig bestuur zal te voorschijn
komen in het domein van Gaston en
van Georges.
OOSTENDE-STENE
GEBOORTE
Op 15 oogst werd Kenneth geboren,
kindje van Luc Spriet en Nicole Laureins: onze hartelijkste gelukwensen
aan ouders en ook aan grootouders.
OOSTENDE-STAD
GEBOORTE
En op 23 oogst zag Claudia het levenslicht, dochtertje van Ivan Ipskamps en
Rita Declerck (destijds Klemskerke):
proficiat aan ouders en grootouders.

Vijfde Jongerenfilmforum
in het Heuvelland
Het Heuvellandse Filmforum is aan
zijn vijfde filmseizoen toe. De Heuvellandse Jeugdraad koos opnieuw zes
films, die telkens in 2 verschillende
dorpen worden vertoond. Alle jongeren boven de zestien jaar zijn uitgenodigd. Er zitten films bij naar de
smaak van jan en alleman. De allereerste film « The Life and Times of
Judge Roy Been- is een plezierige
«western» over een merkwaardige
rechter en zijn beer. Andere bezienswaardige films zijn de fijne, humoristische film «Traffic», de ontroerende
politieke film «Sacco en Vanzetti',
het verhaal van een zwart gezin in
de Verenigde Staten «Sounder- en
de plezante dierenfilm « Beautiful People- sluit de reeks af. In het eigen
dorp is de affiche van het Heuvellands Filmforum al te zien. Op deze
plaatsen weet men ook te vertellen
waar de abonnementen in voorverkoop zijn. Voor een abonnement
tietaalt men slechts 180 fr. De atwnnementen zijn te verkrijgen bij de filmverantwoordelijken. Uit ieder dorp, in het
Streekhuis Malegijs te Kemmel of bij
de eerste filmvoorstellingen. De eerste film wordt gedraaid op zaterdag 1
oktober in de zaal Welkom te Hollebeke en op zondag 2 oktober in de Corneblomme te Westouter.

TIELT
BESTUURSVERKIEZINGEN
Donderdag 29 september: Afdelingsbestuursverkiezingen. Vanaf 18 tot 20
uur in de Zaal Batavia, Pittemsesteenweg 28, te TIELT.
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MEYERS VOOR MODE
MANTELS
EXTRA VOORSEIZOEN AANBIEDING
PRACHTIGE ZUIVER WOLLEN SHETLAND EN
TWEEDMANTELS, IN DE NIEUWSTE MODELLEN
TAL VAN PRACHTIGE HERFSTKLEUREN.
WAARDE: 3 . 9 9 5 Fr. NU MET UW BON: 2 . 9 9 5 Fr.

^

TOT 15 SEPTEMBER 10% EXTRA KORTING OP ALLE PELSEN,
BLOESONS - VESTEN EN PELSMANTELS!

Met 5000 gloednieuwe wintermantels en onderstaande superbon
van 1.000 Fr. brengen wij onze promotie-verkoop
dames- en herenmantels voor het nieuwe seizoen.

BON

:
:

>

^

MET 1000 Fr.
WAARDE OF
20% KORTING
GELDIG BIJ AANKOOP
DAMES- OF
HERENMANTEL
vanaf: 3.995 Fr.
NAAM
STRAAT
PLAATS
Niet geldig op Esicamprijs of „S" Itaart

Uw nieuwe
wintermantel
kiezen betekent nu naar
SUCCES KLEDING
rijden
DE RIT
NAAR NIEL
KOMT ER
WEER
DRIEDUBBEL
UIT.

Vanuit Antwerpen: alle twintig
minuten autobussen - Kleine
Tunnelplaats - „De sctielde"
rijden tot Niel - Statiestraat Centraal Station: elk uur een
trein naar Niel (Boom).

SUCCES KLEDING MEYERS
A.DELANGLESTRAAT 2-18
DE BELANGRIJKSTE MANTELVERKOPER IN BELGIË

NIEL

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR.
ZATERD. VAN 9 TOT 18 UUR.
ZON-, MAAN- EN FEESTDAGEN GESLOTEN.
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Projektgroep Midden-West-Vlaanderen te Izegem
Sedert de lente van dit jaar is in ons arrondissement een < Projektgroep Midden-West-Vlaanderen » aktlef. Opzet is de publieke opinie en de verantwoordelijken gevoelig te maken voor een aantal dringende streekproblemen.
West-Vlaanderen kent van oudsher twee sterke groeipolen : het Kortrijkse en
het Brugse. Daartussen ligt een kleinere pool, hoofdzakelijk gesitueerd op
het kanaal Roeselare-Leie. Dit gebied kende in de voorbije kwarteeuw niet
dezelfde opgang als het noorden en het zuiden van de provincie. Het arrondissement staat met stroken die we traditioneel ekonomisch achtergebleven
kunnen noemen en andere die, al lang voor de huidige krisis, een felle achteruitgang van de ekonomische aktiviteit meemaakten. Tot deze laatste behoort
ontegensprekelijk het Izegemse. Midden-West-Vlaanderen komt als dusdanig nooit in de aktualiteit en krijgt ook nooit een prioritaire aandacht vanuit
Brussel.
Probleemgebied
Na een diskussie en terreinverkenning te Roeselare (30 apnl) en te Tielt
(2 juli), kvi/am de projektgroep de problematiek van het Izegemse in het
licht stellen (10 september)
Inleider Dirk Verbeke gaf een opmerkelijke uiteenzetting over de tew/erkstellingsproblematiek in het Izegemse
( d w i de volgende gemeenten van
vóór de fusie Izegem, Kachtem, Ingelmunster, Sint-Eloois-Winkel en Lendelede) Zijn wetenschappelijk gefundeerd betoog hing een pessimistisch
beeld op Enkele gegevens uit die uiteenzetting zijn het overwegen waard
Het Izegemse was het enige gewest
in West-Vlaanderen dat tussen 1961
en 1970 werkgelegenheden verloor
Voor de stad Izegem was er een
daling van 12 064 arbeidsplaatsen (in
1961) naar 10469 dn 1970) en die cijfers zijn nog gaan dalen tot op de huidige dag Daarbij kunnen wij opmerken dat het enige tekort in het betoog
van D Verbeke gelegen was in het
ontbreken van cijfers van recente
datum
Dramatisch
Het meest spectaculair was de daling

in de schoennijverheid van 4846
tewerkgestelden in 1958 (of 46,4%
van de totale beroepsaktieve bevolking) naar 1439 in 1974 (nog
13,23 %) Het Izegemse kende dus
(maar kent ook nu nog) een zeer eenzijdige tewerkstellingsstruktuur Ook
de tertiaire sektor was (en is nog)
onvoldoende uitgebouwd (nauwelijks
iets meer dan het Belgische gemiddelde O Voor de eens zo beroemde Izegemse schoennijverheid is nu al twee
decennia lang een ongenadige doodsstnjd aan de gang
Nog negatieve elementen
Een ander duidelijk kenmerk van het
Izegemse was in het verleden de
hoge graad van vrouwelijke tewerkstelling, waarbij de stad Izegem de
kroon spande Thans is er een haast
even uitgesproken vorm van vrouwelijke werkloosheid En er zijn ten slotte
nog enkele in het oog springende kenmerken die het Izegemse een eigen
karakter geven het al lange tijd lage
geboortencijfer en daaraan gekoppeld
de veroudenng van de bevolking , de
gennge en nog dalende pendelbeweging en de lage scholingsgraad van
de werknemers 54,4 % van de man-

nen en 55 % van de vrouwen genoten alleen lager onderwijs (voor WestVlaanderen zijn die cijfers respektievelijk 51,6 en 45,8%, voor het hele
land 47,5 % en 40,6 %)
Het moet veranderen
Om deze dramatische toestand tekeer te gaan is gepleit voor de uitbouw van de tertiaire sektor, het
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen voor hoger geschoolden en
voor vrouwen Van de zijde van de
Izegemse VU is erop gewezen hoe
het onderwijs in het hele arrondisse-

Informatieavond
over het
gemeenschapspakt
te Destelbergen
Spreker Maunts Coppieters, voorzitter van de Kultuurraad van
de
NederI Kultuurgemeenschap, op dinsdag 27 september m het kultureel centrum Kasteel Ganzendries, Wellingstraat 5, deelgemeente Heusden Aanvang te 20 u Gratis toegang voor
iedereen Ingencht door de Goossenaertskring Destelbergen-Heusden.

IZEGEM
KANDIDATEN
De kandidaturen voor de komende
bestuursverkiezingen worden ingewacht vóór 24 september, bij de
sekretans van de afdeling, Wilfned
Lagae, Neerhofstraat 11 Wij doen
een oproep tot allen die menen de VU
te kunnen vooruithelpen om kandidaat bestuurslid te worden Het afdelingsbestuur vergadert één keer per
maand
BESTUURSVERKIEZINGEN
De bestuursverkiezingen zelf hebben
plaats op vrijdag 30 september, tussen 18 u en 22 u, in het Vlaams Huis
Er IS voldoende tijd opengelaten om
alle leden de kans te geven hun stem
uit te brengen Het huidige bestuur
verwacht een tainjke opkomst voor
de kiesvernchtingen
DIENSTBETOON
Voor dienstbetoon kan u terecht bij
onze mandatanssen U kan hen ten
huize opzoeken (al of met op afspraak) of u kunt hen opbellen U kunt
een beroep doen op

Gemeenteraad Brugge

Ombudsman en verkeersvrij centrum
wachtkazerne In dit verband wordt
• Van nu en straks» is een literaire beweging in de Nederlandse letterkunde,
ook een verhoging van het aantal perdie rond de eeuwwisseling furore maakte in Nederland en Vlaanderen. Deze
soneelsleden bij de brandweer in uitbeweging leidde tot een verjongingskuur in de nogal stofferige sfeer van de
zicht gesteld.
• fraaye consten >. Dat heeft het nieuwe stadsbestuur van Brugge blijkbaar
ook voor ogen gestaan toen het schepenkollege zijn eerste beleidsnota de
Kuituur en onderwijs
hoofding • Nu en straks » meegaf. Deze < regeringsverklaring » (aan welk
opstel de VU-schepenen een werkzaam aandeel hadden) werd op de jongste
Brugge knjgt opnieuw een kultuurraadszitting door burgemeester Van Acker voorgelezen. We vatten hierna de
raad die onder het vonge regime in
onbruik was geraakt Ook het jeugdvoornaamste beleidslijnen samen.
minderd voortgezet worden, met dien toneel doet weer zijn intrede Het
De rationalizenng en harmonizenng
oude St-Jansziekenhuis zal na vollediverstande dat de gerestaureerde gevan het stadsbeleid is het tema van
ge ontruiming omgebouwd worden
bouwen ook als huisvesting voor de
het eerste hoofdstuk Het stadsbeekonomische zwakken verknjgbaar . tot een museum (Hans Memling) en
stuur zal een ombudsman benoemen
openluchtmuseum
zijn door minder hoge huurpnjzen fcr
(waarmee een VU-programmapunt
Met een open gemeenschapsschool
zal naar meer groen in de stad
wordt verwezenlijkt) aan wie alle
gestreefd worden, met meer beeld- zal Brugge waarschijnlijk de eerste
stadsgenoten hun zorgen en problestad zijn, die dit expenment zal doen
houwwerken en meer zitplaatsen
men kunnen toevertrouwen In de
De jeugd zal tevens een centraal ontHauwersstraat — rechtover het nieumoetingscentrum krijgen, met een
we (Xjlitiekommissanaat — zal een
Bestrijding
jeugdkonsulent Er wordt ook een
administratiecentrum
opgetrokken
van werkloosheid
sportinformatiedienst voorzien
worden
Een verwaarloosd terrein waar nieuw
« Nu en straks » seren over maatregeleven moet ingeblazen worden, om
len tegen vervuiling, geluidshinder en
door de aanwerving van werklozen
Sanering van financiën
andere milieu-bedreigende aktiviteivoor werken, waarvan de stad opTen slotte zal het stadsbestuur streten) De nota vermeldt trouwens
drachtgever IS Er wordt kontakt genoven naar gezonde stadsfinancien
reeds een aantal maatregelen, die
men met de landbouwers en de kleine
Door een realistisch beleid zal men
onverwijld zullen getroffen worden
en middelgrote bednjven, die hun pro- kunnen nagaan wat de stad aan kan
om al wat storend werkt te verbieden
blemen zullen kunnen voorleggen en en wat ze met alleen kan uitvoeren Er
zoals vervuiling, sluikstorten, lawaai,
waarvan het aantal werknemers met
zullen ook nieuwe belastingen gehete lang parkeren enz
te onderschatten is
ven worden o m op het parkeren, op
Het stadsbestuur is van zins meer
Een andere vorm van werkverschafonbebouwde kavels en op leegstaaninspraak in het havenbeleid te vrafing IS de regie voor grondbeleid, die de panden Dit zal met alleen opbrengen IS de staat de grote geldschieter,
met alleen de grondspekulatie zal uitgen, maar ook de verkeersvrijmaking
Brugge draagt de grootste verantsluiten doch gronden bouwnjp zal en het verkrotten van huizen in de
woordelijkheid inzake havenwerken,
maken en zelf bouwen (nieuwe wijhand werken resp voorkomen
verkeer, trafiek en haveninstallaties
ken te St-Pieters en tussen ZeebrugDeze zitting werd andermaal zeer
ge en Lissewege)
druk bijgewoond Voor het (tainjk)
Humanizering
publiek zijn er een zo groot mogeijk
Een konkreet voorbeeld van de humaaantal zitplaatsen voorzien ledere toeToerisme
nizering van de betrekkingen tussen
Brugge streeft ernaar een kongres- schouwer krijgt een gestencilde dagde bevolking en de overheid is het
orde, zodat hij of ZIJ het verloop van
stad
te worden Ook nog andere midopnieuw aanstellen van wijkagenten,
de debatten kan volgen Veel debat
delen
zullen
gebruikt
worden
om
het
die vooral door de fusie van gemeenwas er ovengens tijdens deze zitting
toensme
te
prikkelen
In
dit
verband
ten een belangnjke rol kunnen spelen
met De CVP-minderheid schijnt pas
worden
een
jachthaventje
en
een
Ook buiten wijkverband echter moet
nu te beseffen dat ze geen meerderkampeerterrein
voorzien
te
Zeebrugde politie een menselijker gelaat hebheid meer is en tevens dat krampachge
ben
tige kntiek om de kntiek met loont
De taak van de polibe op het vlak van
Intussen blijft burgemeester Van
Openbare Werken
het verkeer zal zeker verlicht worden
Acker onverstoorbaar Deze droge
door het verkeersvnj maken van de
Op het vlak van openbare werken zal humorist bracht ook vorige week dinsbinnenstad, de aanleg van een grote
in samenwerking met de staat voor- dag de raad en het publiek herhaaldeparking op het Zand (ondergronds),
zien worden in de bouw van een lijk aan het lachen, wat hem met belethet verbreden van de voetpaden, van
nieuw gerechtshof (Kazernevest), te sommige al te breedsprakenge of
meer fietspaden (o a op de stadswaleen njksadministratief centrum (Ru- muggenziftende raadsleden op hun
len) Aan de rand zouden volkstuinen
zettelaan), een nieuwe gevangenis te nummer te zetten Onze VU-mandataaangelegd worden
St-Andnes, een rijkscentrum voor fi- nssen zijn reeds flink ingewerkt en
nanciën (Knstus Koning), een nieuw werken vlot samen met de andere
Hernieuwing stadskern
postgebouw en een nieuwe njks- meerderheidsfrakties
De stadskemvemieuwing zal onver-
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ment een belangnjk tekort vertoont
doordat in het vnj onderwijs voor jongens geen enkele school met VSO of
met handelsonderwijs voorkomt Dit
IS wellicht een negatieve faktor, als
men de tertiaire sektor wil stimuleren
De bedoeling van de projektgroep om
in een eerste faze lokale instanties
wakker te schudden en vervolgens te
komen tot een colloquium verdient
alle aandacht en aanmoediging Jammer dat de belangstelling vanuit Izegem (alleen de VU bleek behoorlijk
vertegenwoordigd te zijn), niet overtuigender was
Erik Vandewalle

OOST-VU\ANDEREN

Geert Bourgeois, gemeenteraadslid.
Vanden Bogaerdelaan 47 (nieuw
adres), tel 30 52 87 , Jacques Deroose, gemeenteraadslid, P Boncquetstraat 44, (Kachtem), tel 30 36 33 Jef
Pattyn, gemeenteraadslid, Roeselaarsestraat 640, tel 300741 , Enk Vandewalle, gemeenteraadslid, H Dunantstraat 11, tel 30 26 70 , Miei Bourgeois
lid OCMW, Meensesteenweg 47, tel
303692 Pieter Deneuw, provincieraadslid, Werkhuizenstraat 23, tel
300001
STUDIEBEUEZEN
Kunnen wij een studiebeurs krijgen
voor onze zoon of dochter' Welke
zijn de voorwaarden ' Hoe groot mag
ons inkomen zijn ' Waar aanvragen '
Elk jaar zijn er mensen die van de
geboden mogelijkheden geen gebruik
maken Daarom, als u geen antwoord
weet op sommige vragen neem dan
inlichtingen bij iemand die op de hoogte IS en trouwens zelf in het onderwijs
staat nl VU-gemeenteraadslid Enk
Vandewalle, adres hierboven Maar
stel met langer uit

EIGENAARS
Wij wensen moderne appartementen te huren of te kopen in Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel. 058/
51.18.89.

VVV-wandeling
te Voormezele
De maandelijkse geleide wandeling
van VVV-Westvlaamse Bergen gaat
deze keer door, zondag 25 september as, te Voormezele
Wandelliefhebbers verzamelen aan
de kerk, waar stipt om 14 u 30 vertrokken wordt voor een wandeling
van een achttal kilometer De wandeling volgt in grote trekken het ontworpen Rozendalpad Het brengt ons in
een brede knng naar de oude vaartsleuf, tot aan Rozendal (waar nu het
Bedford-kerkhof is) en tot aan de
Palingbeek

Staatssekretaris Vic
Anciaux te Brugge
Op vrijdag 23 sept om 20 u spreekt
staatssekretans V Anciaux in de ontvangstzaal van het Park-hotel, Vnjdagmarkt, 't Zand te Brugge
Deze samenkomst gaat door op uitnodiging van VU-afdeling Assebroek
Deze samenkomst staat ook voor
iedereen open

Knokke-Heist
CVP-MEERDERHEID IN NAUWE
SCHOENEN
Gans het land spreekt over de lamentabele situatie in de inrichting voor
Thalasso-terapie te Knokke, maar de
CVP-burgemeester vond het nog
steeds met nodig zijn gemeenteraad
in te lichten Nochtans gaf de Knokse
gemeenschap ca 250 miljoen fr ten
titel van doorgeeflemng aan deze NV
CETHAB, waarvan, nota bene, de
maatschappelijke zetel te Brussel is
gevestigd
Inmiddels bleek reeds dat het Knoks
bestuur nagelaten had een hypothecaire inschnjving te nemen voor het
eerste gedeelte (166 miljoen O van de
fameuze doorgeeflemng
De oppositie in de Knokse raad heeft
nu zélf de zaak aangepakt en zal de
gemeenteraad laten samenroepen
voor een operatie « waarheid »

— Afgestudeerde verpleegster
zoekt passende betrekking in
Mechelen of omgeving Belangstellenden kunnen zich wenden
tot
volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Liersesteenweg
11 te 2580 Sint-Kaelijne-Waver,
of telefonisch op nummer 015/
217900
•
^„jNioO

ROZEBEEKSE KUNSTKRING
OPHERNIEUWENBURG

Eind augustus waren een vijftiental Oostrozebeekse
kunstenaars te
gast in het kultureel centrum te Wielsbeke. VU-provinaeraadslid
en
schepen van Kuituur, dr Roland Debucquoy (midden), heette de exposanten welkom namens het gemeentebestuur
van
Groot-Wielsbeke.
Het Oostrozebeekse VU-gemeenteraadslid beven Demedts (links) verzorgde de inleiding van deze bijzonder geslaagde tentoonstelling. Stichter-voorzitter van de Rozebeekse Kunstkring Daniel Deblaere
(rechts)
zorgde voor een dankwoord.

22 SEPTEMBER 1977

4

kRITKCH D€KeK€ri

100 jaar KVS

Bloempjes voor de Straatzangers
B R U S S E L — . E n k e l e dagen later, op Donderdag 13 oktober 1887,
zou Koning Leopold II met Koningin Maria-Hendrika er een voorstelling b i j w o n e n : namelijk de 125e opvoering van « D e Brusselsche
Straatzanger». De heele wijk was te been. Alle plaatsen in het
gebouw waren besproken. Het samengestroomde volk begroette
geestdriftig de vorsten in de Lakensestraat. In de «foyer» van de
schouwburg, waar alle ministers en wethouders aanwezig waren,
werd de Koning toegesproken, in het Nederlandsch, door burgemeester Karel Buis...»
Dat laatste — die Nederlandstalige toespraken van koninklijke en
andere prominenten — was er
vorig weekeind bij de premiereopvoering van " De Brusselse
Straatzanger» om 100 jaar K V S
te vieren, met bij De geestdrift
wel
De koning kwam, zag, zweeg en
oogstte ook nog applaus van het
keung-uitgedoste Vlaamse publiek Het KVS-gezelschap heeft
met deze historische dramaturgische evocatie niet alleen Julius
Hoste, auteur van de Brusselse
Straatzanger, alle eer aangedaan , het bewees meteen zijn
artistieke bekwaamheid
W I J hebben ons dan ook doodgeergerd aan sommige perskommentaren — o m tijdens een debat van zgn teatercritici op omroep Brabant — waarbij beweerd
werd dat het KVS-gezelschap
met deze kreatie, onder regie van
Walter Moeremans, enigszins de
indruk kan wekken dat «Ie theatre flamand de Bruxelles» decennia-lang ter plaatse heeft getrappeld
ARISTOKRATISCH
De akceurs en aktnces w o Sanne Rouffaer, Vic Moeremans, Jan

Reusens, Ann Petersen en vooral
Gilda De Bal en de jonge Stijn
Peeters brachten hun medeburgers op een meeslepende wijze
op de hoogte van hun wedervaren te Madrid, in Brussel, in het
gevang Treurenberg, op de Grote
Markt, bij de inneming van den
Briel door de geuzen, enz
Akteurs, regisseur, decorbouwer
Andrei Ivaneanu
hebben hun
beste beentje voorgezet om op
de koninklijke Vlaamse planken
de Vlaamse ontvoogdingsstnjd teger^ «het Spaansche gespuisch»
gestalte te geven De mieesterlijke «intro» van Senne Rouffaer
kwam raak aan Regisseur Walter Moeremans zorgde voor een
krachttoer door dit meesterwerk
van Hoste te bewerken — vooral
in te korten — zodat dit het
hedendaags teaterpubliek biezonder kan boeien, terwijl de regieen akteerstijl van 100 jaar terug
hoegenaamd geen geweld werd
aangedaan De Brusselse straatzanger een historische evocatie,
waarmee het KVS-gezelschap
zijn akteertalent zelf in de jubileumbloempjes zet
Het KVS-gezelschap werd in de
voorbije jaren wel eens verweten
al te weinig met open deuren te

Alle strikjes op een nj VicAnaaux, Maunts Coppieters, Jos Chaberten
spelen , te weinig voor een breed
publiek
W e hebben zo de indruk dat dit
verwijt stilaan door de jongste
produkties
ontzenuwd
wordt
« Desalniettemin », blijven we het
betreuren dat de première-voorstelling in den theatre flamand
ook nog op 16 september 1977
een uitgesproken aristokratisch
evenement is geworden
Met
smokings, strikjes en zo
Regis-

seur Walter Moeremans zal zeker in zijn baard gelachen hebben
toen de selekte dames (en heren)
bij de mistroostige klaagzangen
van de Brusselse straatzanger
hun weendoekjes bovenhaalden
In de K V S nog op 23, 24 en 30
september, en van 1 tot 30 oktober (tel 02/2194944)
De vienng 100 jaar K V S wordt
o m ook nog luister bijgezet met

De man in het midden verhaalt het leven van Bernlefs grootvader, m
het tweede gedeelte. Een jongen van veertig, vertelt de klemzoon
enkele gebeurtenissen uit zijn eigen leven Beide delen zijn met
elkaar verbonden door de stijl van de schri)ver en dat is geen geringe verwantschap, vermits de taal de weergave is van een heel eigen
wijze van zien, die, hoe paradoksaal dat ook mag lijken, juist gekenmerkt wordt door de aandacht voor het gewone of het« nietszeggende» De bekoring is groot om bij Bernlef veel meer belang te hechten aan de kunst om de gewone wereld te doen spreken dan aan het
verhaalde zelf Als je voor stijlbeschouwmgen weinig aandacht kunt
opbrengen, blijf je toch geboeid uorden door de figuur van de grootvader, een Instrumentmaker die nog lessen had gevolgd bij de Leidse natuurkundige Kamerlingh Onnes en die zijn verdere leven
besteed had aan het nakijken en herstellen van liften.
Het was een zeer zwijgzame
man, die nogal eenzelvig leefde
zodat er bij zijn dood weinig
materiaal overbleef om er een
levensverhaal mee te vullen Hij
was politiek geïnteresseerd Zijn
idool was Stalin maar toen die
in 1950 verguisd werd «liep hij
verloren» schrijft Bernlef, eraan
toevoegend dat dit een treffende Vlaamse uitdrukking is die
precies zegt in wat voor een
doolhof de grootvader verzeild
geraakt was Tijdens zijn leven
had hij in de rand van het zesdelige traktaat De Socialisten, personen en stelsels van mr H P G
Quack de latere direkteur van
de Nederlandse Bank allerlei
randbemerkingen geschreven
« M'n grootvader», besluit BeFn i
lef, «was een randfiguur, krabDeiend in de kantlijn in zijn keurige duidelijk leesbare schoolschnft Dat zijn getuigschriften,
een paar brieven en de schoenendoos al mijn materiaal Ik
bedoel al mijn feitenmatenaal
om erachter te komen wat hij
bedoelde »
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Om het leven van de grootvader
te herscheppen gaat Bernlef tussen de nagelaten voorwerpen
staan «in het midden» en dan
maar kijken en zo weinig mogelijk interpreteren Veel valt er
immers niet te interpreteren
« Het IS alsof ik iets zoek, maar ik
weet me alleen maar geen raad
tussen al deze voorwerpen Als
de achterkant van een wandkleed ai'een maar losse eindjes
en knopen» Het hele beeld van
de grootvader wordt beheerst
door het vak dat hij uitoefende
hij had weinig betrekkingen met
andere mensen Buiten zijn
vrouw, had hij Dirk de Bont, die
trompet speelde in een muziekkorps en die pnve-chauffeur
was bij een bankier Hij had ze
allebei overleefd Net zoals hij
de dagen met een vet potlood
doorstreepte op de kalender,
maakte hij ook de namen zwart
van de mensen die hem ontvallen waren Hij keek naar de mensen als naar een instrument, wat
met wil zeggen dat hij gevoelloos was Het omgekeerde is

eerder waar « Hij hield van machines, van instrumenten, van gereedschap, alsof het mensen waren » Bernlef laat toch wel doorschemeren dat zijn grootvader
in onze industriële beschaving te
zeer op de dingen betrokken
was HIJ noemt hem ergens «eigendom van de fabriek» Hij
blijft in de «infra-struktuur» hangen «zijn liefde voor machines
en gereedschap was door anderen misbruikt» Door de wijze
waarop de schrijver zijn grootvader beschrijft doet hij hem uitgroeien tot de belichaming van
zijn poetika namelijk een figuur
of een stuk werkelijkheid die
hun eigenlijke betekenis met
makkelijk prijsgeven Wat je
waargenomen hebt, blijft een
raadsel omdat je je er met bij
neerlegt dat de dingen «nietszeggend » zijn Heel onze westerse kuituur IS gericht op interpreteren
De politiek is heel innig verweven met het bestaan dat Bernlef
beschrijft de twee delen van het
boek worden er onder meer
door samengehouden
Maar
ook op dat gebied blijft de politieke keuze een raadsel Bernlef
tekent zijn grootvader als een
socialist, uiterlijk bekeken gedraagt de man zich ook als een
socialist hij leest Quack, hij
gaat naar bijeenkomsten van socialisten en anarchisten «maar
hij was nooit ergens lid van
geworden» Hij staat nergens
achter hij houdt zelfs staande
dat «een rechtvaardige politiek
een onmogelijkheid is» Ook hier
weer die dubbelzinnigheid Kijk
je op een afstand, neem je de
toestand van buitenaf waar dan
lijkt de grootvader een socialist,

een tentoonstelling in de gangen
van de K V S tot 30 september
Voor de open teaterdag — vorige zondag — komen gegadigden
nu wel even te laat Maar, wie het
KVS-gebouw en het teatergezelschap in een histonsche rekonstruktie wil zien hergroeien, kan
bij de K V S nog het teaterboek
«Open Doek» van journalist Huiqo Meert aanvragen
(hds)

10.000 Bommel

Het ongewone vermogen
om het gewone t e vertellen
« Alles is volkomen en zwijgend ;
nietszeggend »,J Bernlef

NandBuyl

maar ga je in het midden staan,
dan IS hij het met De politiek
wordt bij Bernlef gerelativeerd
door de poëtiek Dat zie je ook
in het tweede deel van het boek,
als Bernlef verhaalt hoe hij in
Stockholm deelneemt aan een
betoging tegen de oorlog in Vietnam hij Staat er met zijn twee
voeten middenin, maar door de
hele wijze waarop hij de toestand weergeeft, staat hij er buiten HIJ neemt afstand In tegenstelling tot het eerste gedeelte,
IS de stijl in het tweede gedeelte
zelfs satirisch Bernlefs zakelijke
waarneming van de wereld leidt
op een haast spontane wijze
naar een kritische levenshouding, zoals in de volgende nuchtere zin over een Zweeds betoger «En Bo Magnussen dronken op bed, onder de posters
van Che Guevara, Marx en Olof
Palme » Diezelfde scherpzinnige
levenshouding neemt Bernlef
aan in zijn reisverslagen over
Hongarije en de Verenigde Staten van Amerika Maar een trek
heeft overal de bovenhand altijd IS hij begaan en zoekt hij
menselijk kontakt met vereenzaamde randfiguren Van die gevoeligheid getuigt vooral het slotverhaal, waarin Bernlef vertelt
hoe een hond overreden wordt
en hoe zijn lienjange zoon Wouter van het beest niet kan scheiden ze zullen hen beide begraven in de tuin van een hondenasiel, jn de buurt van een uitgestrekte bouwwerf aan de rand
van de stad

Naar aanleiding van de 10000e
aflevering van de stripfiguur Bommel van de tekenaar-schrijver
Martin Toonder werd vorige
woensdag te Rotterdam in het
Boymans-Van Beuningen Museum 'n tentoonstelling geopend,
van tekeningen uit de verschillende tekenverhalen (170 in totaal O Bommel, Tom Poes, schilder Terpentijn, markies de Canteclaer, burgemeester
Dikjerdacker, kommissaris Bas, professor
Prhzwyztzofsky, e a
De eerste strip met Bommel verscheen op 16 maart 1941 en veroverde sindsdien ons land, Australië, Canada, Frankrijk, Indonesië en Zweden
In de wereld van het beeldverhaal
IS dit jubileum uniek (althans in
Europa) Tijdens een openingsplechtigheid spraken professor
dr A Heertje en Martin Toonder
het publiek t o e , Martin Toonder
geheel in zijn stijl en woordenschat zoals onze taal een wonderlijk bestaan leidt in deze meesterlijke, sprankelende strips

Eugene VAN ITTERBEEK
J BERNLEF. De man in het midden Amsterdam, Em Quendo's
Uitgeverij, 1976, 157 biz
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Europa I ia 1977:
des guten zuviel?
BRUSSEL — In 1967 vatten enkele landgenoten het plan op, het kultuurgoed van de toen nog zesledige Europese Ekonomische
Gemeenschap (EEG) door inrichten van allerlei kulturele manifestaties in de EEG-landen beter te doen kennen. De boreling werd Europalia gedoopt, en is sindsdien een sterke knaaf) geworden. Als regel
werd genomen om de twee jaar \» Brussel een Europalium in te richten, gewijd aan de kuituur van een EEG-land. Als eerste kwam Italië
aan de beurt, gevolgd door Nederland (toen roofde «Tijl van Limburg» het doek van Vermeer «De liefdesbrief» uit het Brusselse
Paleis voor Schone Kunsten), Groot-Brittannië en Frankrijk. Dit jaar
is de BRD aan de beurt
Het belooft een indrukwekkende reeks van manifestaties allerhande.

0**
• • •
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Europalia 77
Bundesrepubiik
Deutschland
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De Bondsrepubliek heeft niet op Mark min of meer gekeken. Een der
belangrijkste is ongetwijfeld -Albrecht Dürer in de Nederlanden ;
een evocatie van Dürers reis en verblijf in ons land van 1520 tot
1521. De basis van deze rekonstruktie is het dagboek van Dürer zelf,
waarbij hij o.a. zijn indrukken over ontmoete Vlaamse kunstenaars
neerschrijft maar ook nauwgezet zijn inkomsten en uitgaven noteert
Hët dagboek bevat ook gegevens over de schilderkunst in de Lage
Landen en over de vooraanstaanden die zich door hem lieten portretteren. Dürers reis en verblijf in onze landen bleef niet zonder
gevolgen : door de verkoop van zijn houtsneden en etsen werden tal
van kunstenaars en kunstamateurs beïnvloed. Hij bracht hun de
Renaissance, zoals hijzelf die jaren voordien in Italië had leren kennen.
Deze tentoonstelling loopt van 1 oktober tot 27 november in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, waar eveneens een tentoonstelling over de Jugendstil te bekijken is (zelfde data).

JDof^ gift ti 3fd0 aeuouj in^n- TÜfit,
Dei kau^irt ufe papei^eraei^.
CIPLTlG*BiS->f MONAT'NACH-lOTFENTL-AUFKUNDIOUNG
0FF5ETDRUCK GEBR PARCU3 MUNCHEN

Noodgeld in Duitsland- Iedereen (bij wijze van spreken) drukte geld tijdens de inflatie
De inspiratie ontbrak niet
Jugendstil Is de naam van de
kunstrichting in Duitsland, waarbij
de kunstenaars een vrijere stijl
poogden te verwerven. Deze periode start in 1895 en eindigt in
1905. In Frankrijk werd ze «Art
nouveau» genoemd met als belangrijkste figuur Victor Horta. De
tentoonstelling werd zo ruim mogelijk opgevat, alle disciplines zijn
vertegenwoordigd.
«12 sedert 45» is de benaming
van een tentoonstelling in het
Koninklijk museum te Brussel.
Het gaat om een selektie uit het
werk van twaalf kunstenaars, die
representatief
geacht
worden
voor de Duitse plastische kunst
der jongste dertig jaar, met twee
onderscheiden groepen, deze uit
de vijftiger jaren en deze uit de
zestiger jaren.
Te Gent stelt Josef Beuys tentoon In het Museum voor Hedendaagse Kunst: tekeningen, akwarellen, olieverf en kollages uit de
periode 1943-1977. De kunstenaar zelf zal In het kader van
deze retrospektleve een voordracht houden.
De reeks vervolgt met « A kt ionen » die eigenlijk niet in deze
rubriek thuishoort vermits het om
een soort poppenspel en kamertoneel gaat met twee speelplateaus. Deze «klankverhalen In
twee akten » zijn van de hand van
de heer Kagel, professor aan het
Nieuwe Muziekteater te Keulen.
Opvoeringen in het PvsK-Brussel.
Met Otto Piene komen w e volop
in het experimentele terecht:
licht-environnement
en
windskulpturen (grote en kleurenrijke
ballonnen in de wind). Oktober-november PvsK-Brussel.

JUGEMDSTIL
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Ook met Anatol Herzfeld tjevinden w e ons in de rand van de
kunst en het kunstgebeuren. Deze beeldhouwer zal gedurende
drie weken vóór het Muntge-

bouw en de Ravensteingalerij
een « hulde aan Breugel» uit hout
hakken nl. de bekende Boerenbruiloft Hij zal ook poppenspelen
opvoeren. PvsK van 30 september tot 23 oktober.
Spelenderwijs is de benaming
van een tentoonstelling van Oud
en nieuw speelgoed, een selektie
uit het speelgoedmuseum van Nürenberg (van 4 oktober tot 13
november). Koninklijke
Musea
voor Kunst en Geschiedenis.
Automobiel design bedoelt de
ontwikkeling aan te tonen van de
industriële design in Duitsland
sinds 1900, met o.m. automodellen voor ieder decennium. Te Luik
van 5 tot 10 oktober en te G e n t
St.-Pietersabdij van 16 november
tot 15 december.
Met Die Brücke komen w e weer
bij de zuivere scheppende schilderkunst terecht De Brücke is
een begrip in de geschiedenis
van de moderne kunst Deze
beweging, gesticht te Dresden
w o u een brug werpen tussen de
diverse kunstvormen. Kirchner en
Schmidt-Rottluff zijn de bekendste onder de stichters. Later vervoegden Emil Nolde, Max Pechstein, Otto Muller en Cuno Amiet
Die Brücke. Ze pasten de meest
verscheidene technieken toe en
gaven het Duits expressionisme
een grote dimensie. Het Museum
Die Brücke stond deze werken in
bruikleen af. Te Brussel, ASLK
oktober, en te Antwerfien, Museum voor Schone Kunsten van
15 oktober.
Met Colonia Antiqua belanden
w e op een heel ander terrein, dat
nl. van de archeologie met als
hoogtepunten de zgn. grafkamer
van Weiden en twee rijk gestoffeerde Frankische graven ontdekt in 1959 onder de huidige
Dom van Keulen. Passage 44
Brussel. Van 7 oktober tot 20
november.

Lodewijk II van Beieren is een
fascinerende figuur, niet alleen
door zijn hyper-romantisch en bewogen leven, doch ook door zijn
mysterieuze dood. Aan deze Wittelsbacher, architekt
kunstbeschermer (zijn relatie met Wagner) is een tentoonstelling in de
Bank van Brussel gewijd met
akwarel en maquetten, reprodukties enz Er wordt ook naar andere buitennissige bouwwerken uit
die periode elders in Europa verwezen. Van 12 oktober tot 20
november.
In de Koninklijke Biblioteek te
Brussel worden miniaturen uit
het jaar duizend geëxposeerd onder het motto «Het evangelieboek van Otto III». Van 8 oktober
tot 19 november.
Voor de eerste keer wordt een
keuze uit het aan Duitse steden
toebehorende
zilverwerk
tentoongesteld. Het grootste gedeelte van het openbaar bezit aan zilverwerk werd in 1870 gesmolten
om de hereniging van Duitsland
financieel te steunen. Sindsdien
werden de verzamelingen op)nieuw aangevuld. Daar het de eerste keer is dat dit zilverwerk
wordt tentoongesteld is de katalogus van deze letterlijk en figuurlijk
schitterende konfrontatie straks
antikwarisch belangrijk. Broodhuis, M a r k t Brussel oktober.
Wei-zijn in de stad is gewijd aan
de verbetering van het leefmilieu
in de stad. Ze omvat eerrfotografische reportage van de vrije
groenstroken van stedelijke centra, vervolgt met het projekt München, in uitvoering tot op heden
en besluit met een audio-visueel
deel over soortgelijke vraagstukken en oplossingen te Brussel en
elders in ons land.
Kon. Museum Kunst en Geschiedenis - van 7 oktober tot 15
november.

22 SEPTEMBER 1977

I

VIDII^ T H H L
* i

KOMM^MT/^/IR
Posterkunst is de benaming van
een tentoonstelling van Duitse affichekunst meer bepaald van negen bekende hedendaagse grafici : Breker Gnmm, Hillmann, Kóthe, Matthies, Nöfer, Reichtert, Sinkofski en Vostell. Deze expositie
die ook toont hoe een affiche ontstaat, loopt van 8 oktober tot
begin november in de Koninklijke
Biblioteek te Brussel.
Paul Wunderlich, (50) is een beroemd etser, gouacheschilder, tekenaar en beeldhouwer. Zijn
kunst zou men het best kunner
omschrijven als niet-agressief magisch realisme. De tentoonstelling
duurt de ganse maand oktober in
de hal van PVSK te BrusseT
Charleroi mocht uitpakken met
een tentoonstelling, gewijd aan
de Duitse naïeve schilders, van
alle leeftijd, stand, beroep, zowel
aan mannen en als vrouwen en
grotendeels
stadsbewoners
PVSK Charleroi van 3 oktober
tot 6 november
Behalve Luik heeft te Gent en te
Hasselt een tentoonstelling plaats
van graveerkunst: men zal er ter
plaatse aan de hand van echte
drukpersen het ontstaan kunnen
nagaan van lito's, etsen en zeefdrukken Technici zullen het publiek voorlichten terwijl studenten
in de grafische kunst de machines zullen bedienen Het resultaat
hiervan zal tentoongesteld worden naast het werk van belangrijke hedendaagse Duitse grafici.
Op het vlak van de drukkunst is
Duitsland nog steeds toonaangevend, wat eigenlijk niemand hoeft
te verwonderen vermits Johann
Gutenberg er leefde en werkte
Te Gent in de Akademie van 6 tot
30 oktober en te Hasselt in het
kultureel centrum gans de maand
januan.
Aansluitend daarbij is er de tentoonstelling
Expressioniatische
graveerkunst, meer Depaald de
houtsnede, de eau forte en de lito.
Die Brücke en ook Der Blauwe Reiter speelden een belangrijke rol in
de renaissance van de Europese
houtsnede, waarin ook onze landgenoten (o.a. Masereel) een belangrijk aandeel hadden. Te Gent
in het Museum' voor schone kunsten, van 6 tot 30 oktober, te Brussel in de Koninklijke biblioteek van
10 november tot 3 december.
Van 16 november tot 15 december
heeft te Gent een expositie plaats
van
Textielaffiches,
die
de
veranderingen in de kreatie en de
produktie van textielprodukten

Zelfportret

van Albrecht

aantoont. (Museum voor schone
kunsten).
DIchters-schilders uit Berlijn is
de volgende tentoonstelling van
Europalia, een evocatie van de
veelvuldige facet en van het werk
van Berlijnse kunstenaars zowel
als literatoren dan als beeldende
kunstenaars De bekendste van
deze Berlijnse schrijvende schilders of grafici is wel Günter
Grass. Naast de boeken van deze literatoren omvat de tentoonstelling etsen, houtsneden, tekeningen en schilderijen.
Brussel, Kongressenpaleis van 6
tot 30 oktober; Eupen van 4 tot
20 november en Antwerpen Archief en Museum voor het Vlaamse Kultuurleven de hele maand
december.
«Art nouveau, Jugendstil, Modern Style ». Deze didaktische en
fotografische
tentoonstelling
geeft een idee van de evolutie
van deze strekking op de grens
van de vonge en de huidige

Dürer.

Jeugdportret

van Karet V door Barend van Oriey..,

eeuw, op het gebied van de architektuur, binnenhuis, artisanaat,
schilderkunst en beeldhouwen
Hasselt, Kultureel Centrum, van 5
tot 30 oktober; Bergen van 12
november tot 11 december en
Eupen van einde december tot
half januari.

gevoeligheid, die hen in staat stelt
afstand te nemen van het dagelijks routinewerk in de pers, de
reklame, de industrie en de fotografische dokumentatie.
Brussel, Centraal Station van 5
tot 30 oktober en Luik van 4 tot
25 november

Wilhelm Busch is zowat de vader van het stripverhaal geweest.

Onlangs bespraken we hier de
tentoonstelling
«Amerikaanse
kunst in Belgisch bezit». Thans is
het de beurt aan « Duitse beeldhouwwerken in Belgische verzamelingen ». Het gaat hoofdzakelijk om middeleeuws werk, zeer
weinig gekend. Deze tentoonstelling toont ook de belangrijke
plaats, die de Duitse beeldhouwkunst in het Europees geheel
innam De Vlaamse invloed blijkt
duidelijk uit werk uit deze periode,
vooral in de laat-gotiek.
Brussel
Generale
Bankmaatschappij van 6 oktober tot 30
nov.

De twee door hem tot leven
geroepen figuren, Max en Moritz
waren destijds in brede Europese knngen bekend. Behalve originele tekeningen, en volledige verhalen werden ook schilderijen tentoongesteld.
Brussel Kon. Biblioteek van 10
november tot 3 december en Antwerpen ICC van 7 tot 31 december.
Acht Duitse fotografen hebben
hun beste produkten ter beschikking gesteld voor « Duitsland in
beeld », werk dat een hoog artistiek peil bereikt. Z e getuigen allen
van kreatieve zin en een grote

Honderdduizend miljard mark
toont ons in De Tinnen Pot ter
Grote Markt te Brussel van 11

oktober tot 10 november een
beeld van de katastrofale inflatie
en ekonomische krisis in het
Duitsland na 1918, vooral tussen
1918 en 1920. Toen moest voortdurend nieuw geld gedrukt worden, want de prijzen haalden
astronomische cijfers (1 brood
kostte op zeker ogenblik een biljoen mark)... Vandaag is Duitsland ekonomisch een der sterkste mogendheden...
Ingericht door de Kredietbank.
Als laatste tentoonstelling is er
« Romeins glas en aardewerk »
uit de verzameling Lieffier te Keulen, meestal glas- en aardewerk
die het ganse keizerrijk omvat.
Deze selektie zal van 8 oktober
tot 20 november te Tongeren in
het Gallo-Romeins Museum te bezichtigen zijn.

0**
• • •
* • •

Europalia 77
Bundesrepublik
Deutschland

\

7

^
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Brussel haalt (weer)
alles naar zich toe

Günter Grass geeft op 18 oktober te Brussel, PVSK, een lezing over
eigen werk. Op 19 oktober volgt een openbaar debat met Duitse en
Belgische critici.
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Mensen die het kunnen weten, vertellen dat Europalia
1977
Bundesrepublik
Deutschland 75 miljoen fr.
kost. Te oordelen naar hetgeen ons met echt Duitse
Gründlichkeit over het hoofd
wordt gestort is dat cijfer
niet overdreven.
Er is overigens een wanverhouding in meer dan één
opzicht. Z o werd de provincie zeer stiefmoederlijk bedacht en speelt Europalia
zich dit jaar voor 90 % te
Brussel af, Brussel, dat zijn
centralisme als enige norm
blijft opdringen aan het land.
Het beheer van het Brussels
Paleis voor Schone Kunsten
zal wel niet vreemd zijn aan
deze «Germaanse» koncentratie te Brussel.

Hoewel de Vlamingen het
meest betalen, krijgen ze
ook hier slechts de kruimels
(de Walen varen met Europalia al niet beter). West-Vlaanderen krijgt mets, Antwerpen, Gent en Hasselt worden afgescheept met een
paar manifestaties, die trouwens ook Brussel aandoen. .
Tweede wanverhouding: er
zijn te veel tentoonstellingen
en er is dus te weinig aandacht besteed aan de andere disciplines. Muziek, toneel
en letterkunde worden zeker
niet royaal bedeeld. W e vroegen ons in de titel van deze
bijdrage af of er van het goede te veel was. Op deze
vraag kan positief geant-

•< I

woord worden wat de tentoonstellingen betreft. Voor
het overige moeten we zeggen : zu wenig.
Er zal in elk geval te Brussel
een mentaliteit moeten veranderen wil men mettertijd
geen vodden krijgen, Europalia of niet. Deze twee opmerkingen terzijde gelaten kan
men mets dan lof overhebben voor de daadwerkelijke
orgamzatoren aan beide zijden van de staatsgrens. Stellig zal deze mammoet-manifestatie te Brussel bijdragen
tot een betere kennis van de
Oosterbuur, die we uiteraard
liever op een Europees niveau te gast hebben dan als
militaire pietwals.
(re)
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NEKKA '77 : nieuw!
ANTWERPEN — Zondag 9 oktober zet het Antwerpse sportpaleis
zijn deuren open voor de zevende uitgave van Nekka Toen Nekka
vijf jaar jong was schreven de organizatoren voor het eerst een buitenlandse vedette op de affiche Dat was toen de grote vernieuwing
Dit jaar moet je tussen de vele artiesten de Vlaamse zoeken
met
een vergrootglas Dat is nieuw '
El zo na werd Mikis Theodorakis aangeworven maar de meester
voelt zich te moe om naar de metropool te reizen Staan nu als een
paal boven water op de affiche Albion Morris Men, Andre Bialek,
Bert De Coninck, Wim De Craene, samen met Delia Bosiers, Rob De
Nijs, The Furey Brothers & Davey Arthur, Dirk Lambrechts, Los
Rupay, Ralph McTell, Harry Sacksioni
De onvermijdelijke Urbanus Van Anus zal het geheel aan mekaar
hakkelen bijgestaan door de voortreffelijke groep Waso die zigeunermuziek brengt

KlrMONmrH •
THE FUREY BROTHERS drie leren die behoren tot de beste folksingers, ze bespelen zov»/at alle
instrumenten die maar denkbaar

zijn in het genre De broers aangevuld met Davey Arthur staan
borg voor onvervalste Ierse en
Schotse folk en verzekeren een

waar genoegen voor de liefhebber Hun kunnen werd op twee
L P s vastgelegd en een derde is
in de maak Met hen gooit Nekka
een hoge score

Moet je w e t e n !
Prijzen der plaatsen

ANDRE BIALEK voor het eerst
een Franstalige Brusselaar op
Nekka Uitkijken dus i Bialek haalt
zijn stof uit alledaagse politieke
tema s wil bezingen wat de mens
treft en de levenswijze die hem
opgedrongen wordt Bialek kent

RALPH McTELL
de gezellige
zanger gekend van zijn «Streets
of London» krijgt op Nekka de
kans om zijn repertorium voor
een «sportpaleis» te verdedigen

WIJ l O

zijn stiel luister maar
'Jhabite la ville sans fleuve
D un pays partes et volets dos
Ou hier recommence
aujourdhui
Pluvieux dehors plus vieux
dedans«

Iets wat niet zo gemakkelijk is Hij
noemde Nekka voor hem dan
ook een echte uitdaging Om zijn
kunnen te bewijzen komt hij speciaal over het Kanaal i

— Gereserveerde
zitplaatsen 400 fr ( I e rang)
300 fr (2e rang) 250 fr (3e
rang) en 180 fr (4e rang)
— Niet gereserveerde plaatsen 120 fr
Groepen van minimum 20
personen en houders van
een Kultureel Jongerenpaspoort bekomen de plaatsen
met
volgende
verminderingen
— Gereserveerde
zitplaatsen 350 fr ( i p v 400
f r ) 250 fr ( i p v 300 f r ) 200
fr ( i p v 250 f r ) en 150 fr
( i p v 180 f r )
— Niet gereserveerde plaatsen 100 fr ( i p v 120 frJ
Lokatie
Sportpaleis
Schijnpoort
weg 113 2060 Merksem
Tel (031)242575
— Vanaf 24 september
van 12 tot 22 uur (ook zaterdag en zondag) ANZ-sekretariaat Vrijheidsstraat 30-32

LOS RUPAY een Boliviaans en
semble dat Indiaanse muziek uit
de Andes brengt Na een eerder
povere start in en rond La Paz
behaalde de groep een eerste
prijs op een plaatselijk festival dat

Antwerpen
Open
iedere
dag van 9 tot 17 u 30 (zaterdag
gesloten)
Tel
(031)379392
Boekhandel
Salvator Befferstraat 5 Mechelen tel ''015)201832
Stickers
NEKKA stickers zijn te bekomen tegen 10 fr het exem
plaar Bij afname van 10 tot
20 exemplaren tegen 8 fr
het exemplaar en bij afname
van meer dan 20 exemplaren tegen 7 fr het exem
plaar Ook een tegenwaarde
in normale postzegels wordt
aangenomen
Bestellingen
A N Z sekretariaat
Kleinkunstpocket '77
Bevat het volledige programma van NEKKA verscheidene liedteksten bio s karikaturen
diskografische
gege
vens en heel wat meer van
de optredende artiesten
Promotieprijs 30 fr
Sluit 40 fr (verzendingskos-

vlug gevolgd werd door een toer
nee in eigen land Een jaar later
was de groep reeds de eregenodigde op een folklorefestival van
Latijns Amenka
in
Argentinië
Van dan af stond hun internatio

ten inbegrejDen) in een bnefomslag en stuur hem dadelijk op naar het ANZ-sekretariaat Zodra de kleinkunstpocket van de pers komt sturen WIJ u hem toe U kan ook
bestellen door overschrijving van 40 fr op prk 00()0096336-15 t n v ANZ-Antwerjsen
Na 9 oktober wordt de pnjs
onherroepelijk 70 fr
Propaganda
Wie NEKKA 77 wil propageren kan steeds gratis het
nodige propagandamateriaal
(affiches en strooibiljetten)
bekomen
Een telefoontje
(031)379392 volstaat en dadelijk wordt u het gevraagde
toegestuurd Bestel slechts
het aantal dat u zeker zal
kunnen verspreiden i
Nekka 77 is een produktie van het
ANZ m samenwerking met Noord
starfonds (kultureie stichting van De
Noordstar en Boerhave) te Gent
VTB VAB en de ASLK.

nale agenda volgeboekt Zuid- en
Noord-Amerika
Denemarken
Frankrijk Italië en nu
Nekka
Onvervalste Indianenmuziek
uit de Andes i

zo
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M A A N D A G : Nieuw-Zeeland mag van Tanzanië opnieuw
deelnemen aan spoiiontmoetingen. Zullen ze daar blij zijn,
zeg... •
D I N S D A G : Volgens Jaak Lecoq schreef Pol
Jacquemijns een boek onder de titel «Hoe ik zie voetbal»
Proficiat Jaak • W O E N S D A G : De vraag i s : kan de lof van
Anderlecht nog luid genoeg gezongen w o r d e n ? Het antwoord : neen • D O N D E R D A G : De supporters van Manchester hebben nog eens een groot stuk gespeeld in St.-Etienne. Maar waarom laat men dat krapuul in godsnaam het land
in ? • VRIJDAG : Daaruit menen wij te mogen besluiten dat
de Britse sportminister het op kongressen beter kan uitleggen dan doen. Dat hebben méér ministers • Z A T E R D A G :
Guerrillastrijders wilden de tv-uitzendingen van de wereldbeker voetbal verstoren. Hun « gerief» werd ontdekt. De beschaving is weer eens gered • Z O N D A G : Er schijnt enige ruzie
te zijn bij Erweedeejem. Verwondert het iemand dat het over
geld gaat? •

.

Praatje met de lezer
Tussenin zo maar eens een praatje
met de lezer Na eentje met de bazen.
WIJ zullen niet verbergen — welk
geheim zou eraan zijn ? — dat wij ons
dikwijls afvragen in welke geest een
sportrubriekje als dit dient gesteld
Volledigheid en technische verslagen
kunnen wij met aan met een éénmans-

sportredaktie en uiterst beperkte middelen Niemand leest trouwens « WIJ »
voor de sportinformatie Het zou tè
spijtig zijn Anderzijds hebben wij een
boel lezers die mets anders over
sport lezen dan wat op deze bladzijde
komt WIJ dachten dat zij een zeer
algemene en uiteraard oppervlakkige

Fietspadenaictie:
een sukses?
Het grote fiets-totaal gebeuren zit
er weer op.
4 uren lang stond via de beeldbuis onze eenzame fietser in de
Vlaamse belangstelling. Afgewisseld met s p o r t spel en ontspanning op de fiets zagen w e de
resultaten van twee rijkgevulde ja-

Onder het motto fijn dat ik flets,
met stickers, affiches en slogans
tracht men de verkeersdeelnemers én de overheid duidelijk te
maken dat de fiets in vergelijking
met andere vervoermiddelen vele
voordelen heeft. In deze tijd van
energiekrisis en besparingen is

informatie verkiezen, geplaatst tegen
de achtergrond van het geheel van
het kultureel en maatschappelijk gebeuren. Wie de sport wil zien als één
facet van het vele dat de samenleving
beroert, kan mét anders dan bescheiden zijn, wars van alle mistifikatie, en
verplicht tot kntische benadenng. Het
is een hee^ pak dikke woorden om te
zeggen dat wij menen te moeten streven naar bondigheid, breedheid van
blikveld, relativering en kntisch inzicht.
Véél voor een bladzijde en één mens
Maar met de hulp en het begnp van
de lezer en de lezeres misschien doenbaar
SCHANDE
Een laatste woord nog over het wereldkampioenschap op de weg voor
beroepsrenners in Venezuela Wat
daar in één wedstrijd allemaal gebeurd IS aan (poging toO omkoperij,
onsportiviteit, bedrog en korruptie, dat
heeft geen naam meer. Zelfs joernalisten die een heel leven, blind als een
mol, alles in de velorijdenj 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 waann ergens
een blote knie te bespeuren 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

Stel je de stad eens voor waar de
fiets de verafgode wagen van zijn
bevoorrechte plaats zou hebben
verdrongen ? Wat zou het er rustig en fris zijn, geen walmende
benzinegeurtjes of loeiende motoren en toeters meer.
Het zou een plezier zijn door de
smallere straten te peddelen tussen het tainjk wordend groen.
Gedaan verkeersproblemen, gedaan snelheidsovertredingen en
gedaan dodelijke ongevallen.
De stad zou weer leefbaar worden, vriendelijk voor de mens en
zijn milieu.

uren lang de grofste vormen van
immoraliteit te vertonen - en bovendien op te hemelen als Sport en Grote Daden, en Schoonmenselijkheid,
daar ziet men geen graten in. Hoe
njmt men dat te saam '
DURBUY E.A.
WIJ hebben alle begnp voor de mensen die wat rust en kalmte, wat tijd
voor zichzelf en hun gezin, wat zelfstandigheid en onafhankelijkheid proberen te vinden door ergens een
weekendhuisje of een caravan neer
te zetten Wij zouden dat zelfs, als wij
daartoe de mogelijkheid hadden, aanmoedigen Maar zoals het in België tot
dusver gebeurde, is het een geknoei
van jewelste Dat lijkt nergens op. Er
ontstaan ware « getto's - (o m. Hollandse) De prachtigste landschappen worden herschapen in bidonville's Kultuurgemeenschappen worden door
de wel aparte inwijking van weekendmensen grondig b^orven De voordelen voor de regionale ekonomie blijken niet eens zo groot (behalve misschien voor de grondsjacheraars,
maar die zijn meestal niet regionaal)
WIJ hopen daarom dat het voorbeeld
van Durbuy zal gevolgd worden, en
dat men zich van overal zal gaan
afvragen hoe het verschijnsel in goede banen kan geleid worden — en
dat kan — en dat men het dan ook
met begnp én vastberadenheid zal
doen. Ons land is al lelijk genoeg.

Twee evenementen deze week
In Grimbergen houdt de volkssterrenwacht Mira een tentoonstelling
naar aanleiding van haar tienjarig
bestaan.
En ergens te lande heeft een jongeman vóór hij de herberg binnentrad
een vliegende schotel gezien.
Wat de tentoonstelling betreft, die
kan met voor amper twintig frank
nog gaan zien tot 26 september De
plaats: zaal Fenikshof, Abdijstraat
20 te Grimbergen.
"
Wat de vliegende schotel betreft: hij
vloog op dertig meter hoogte boven
de auto van de jongeman, en was
één meter groot Voor de rest was
alles eraan wat aan vliegende schotels pleegt te zitten. Lichtjes en zo.
Getuigen hebben gezien dat de jongeman helemaal wit was uitgeslagen
van de schrik, en zij hebben de richting gezien waarin het tuig verdwenen was.

EEN WAARBORG VOOR KWALITEIT
EEN WERELDREIS MET DE

VLAAMSE
TOERISTENBOND
METVTB-REISLEIDING
Rei»nummer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vertrokdatum

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

Reisduur

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

Bestemming

Thailand
Noord-lndië, met Nepal
Zuid-lndië
Sri Lanka, met Zuid-lndië
Thailand en Birma
Zuid-Afrika (voordeelreis)
Mexico, met Yucatan
Zuid-lndië en Sri Lanka
Mexico, met Yucatan
Cans Indie, met Nepal

Rei>.
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-sekretariaat, 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, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.
(adv.)

ren fietspadenaktie en.. w e hoorden deskundigen op alle niveaus
van gedachten wisselen.
Ook onze noorderburen, toch al
bekend als een fietsminnend volk,
voeren aktie tot herwaardering
van dit niet vervuilend, geluid- en
reukloos vervoermiddel aangepast aan de mensenmaat.

het geen slecht idee onze dure
energieverbruikende wagen thuis
te laten en onze eigen energie op
de fiets kwijt te raken.
Met de fiets naar het werk gaat
snel en is makkelijk in het spitsuur, bovendien geeft hij geen parkeerproblemen en verzekert je
een rustig gemoed.

CHATEAU

CARAVAN

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Belrensiaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open.

&

CARAVANCENTRA

PVBA

• Fiets totaal» en « Fijn dat ik
fiets » gaan deze akties ons laten
inzien w a t er te doen staat ?
O f . . zijn w e weer vlug vergeten
en lezen w e morgen onverschillig
in de krant verhalen over ongevallen en sturen w e onze kinderen
met angst in het hart elke dag
weer de verkeersjungle in ?

Dossier:
geweld
in de sport
De verleden week aangekondigde
bijdrage over Geweld in de sport
wordt tot volgende week uitgesteld.
Onze sportmedewerker maakte zijn
bijdrage zo uitgebreid dat een grotere ruimte dan een doordeweekse
sportbladzijde diende uitgetrokken.
Even geduid dus!

TRIPTIP
Deze keer maar eens de andere kant uit. Naar de Semois
namelijk. Tussen Bohan en Mortehan, over de brug, vindt
men zonder al te veel zoeken Cugnon. Als men met de rug
naar de kerk staat, en het gezicht naar het hotel — er is er
maar één — heeft men rechts het geboortehuis van oud-premier Pierlot, en dit maar terloops, maar vlak naast het hotel,
links, een weg die doodloopt in de Semois. Die volgen, maar
in plaats van in de Semois te lopen, het pad volgen rechts,
vlak langs de rivier In het bos, daar waar de rustbank staat,
links afslaarf, en waar het pad in twee splitst links volgen. Na
een poos — men heeft in totaal een dik half uur gelopen —
komt men aan de kluizenaarsgrot van Saint-Rémacle, de man
die een aantal abdijen stichtte in de streek. Een droom van
een wandeling, maar liefst niet uit te voeren met hoge hakken. En voor wie gemakkelijk duizelig wordt: op een bepaald
ogenblik loopt men hoog en smal op de valleiflank.
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Tl^-PROGR^M|Y1K<?
19 45 Holmes en Yoyo Cf)
2010 The sound of warm
Muzikaal programma
2040 The Blue Knight Cf)
21 35 Nieuws
21 50 AVRO's sportpanorama
22 30 Nieuws

BRT 1
1400 Schooltelevisie
1800 Pierrot (f)
1805 Tong Dee
Een boeddhistisch klooster
18 30 De vergeten eilanden
Eerste aflevering van een
nieuw jeugdfeuilleton
1855 Een mislukt huwelijk
Tekenfilm
1905 Premiere
1935 Kijk uit
1945 Nieuws
2015 De Muppet show
2040 Panorama
21 30 Lachertjes
21 35 Standpunten
2 2 0 0 Premiere
2 2 3 0 Nieuws

BRT 2
1400 Schooltelevisie
1800 Pierrot (O
1805 Tong Dee
Een boeddhistisch klooster
1830 De vergeten eilanden
Eerste aflevenng van een
nieuw jeugdfeuilleton
1855 Een mislukt huwelijk
Tekenfilm
1905 Premiere
1935 Kijk uit
1945 Nieuws
2015 De wereld in oorlog (f)
21 05 EK Basketbal

NED. 1
11 00 Schooltelevisie
1500 De Waltons (f)
Amenkaans avonturenfeuilleton
1845 De Fabeltjeskrant (f)
1855 Nieuws
1904 De kinderkrant
19 30 Het kleine huis (f)
20 20 Adam of aap"?
Dokumentaire over de evolutie van de mens
2050 Echt of o n e c h t '
21 35 Nieuws
21 50 E O Jongerendag deel II
2 2 1 5 Het bloemenvrouwtje
2 2 4 5 Nieuws

NED. 2
1830
1845
1855
1905
1925
2000
2025
21 15
2205
2245
2310
2325

Teleac
Toenstische tips
Nieuws
Cijfers en letters
De wondere wereld onder
water
Nieuws
De terugkeer van de wrekers Cf)
All you need
Dokumentaire
Brandpunt
Kernwapens Nederland uit
Reportage
Den Haag vandaag
Nieuws

NED. 2
1845
1855
1904
2000
2025

De Fabeltjeskrant (f)
Nieuws
Huntes goud Cf)
Nieuws
Woodhouse proficiat
Een leven vol muziek
21 50 Aktua TV
22 30 Soldaat van Oranje
Prezentatie nieuwe film
2 3 1 0 Nieuws

mm
24 SEPTEMBER
BRT
1430
1500
1600
1800
1805
1825
19 20
1945
2015
21 15
2130
2215
2300

Doe mee
Festival van Vlaanderen
Open school
Pierrot Cf)
Festival van Vlaanderen
De lawine
Bntse jeugdfilm
Festival van Vlaanderen
Nieuws
Wies Andersen Show
Festival van Vlaanderen
Europees
kampioenschap
basketball uit Luik
Festival van Vlaanderen
Nieuws

NED. 1
1430
15 32
16 05
1630
1815
1845
1855
19 05
1920
1945
21 35
21 50
2235
23 25
2345

Nieuws
De film van ome Willem
Pipo en de waterlanders Cf)
Kleine mensen op de grote
weg
Teleac
De fabeltjeskrant Cfi
Nieuws
Tom & Jerry CO
De stuntelaars van Chicago CO
Opmars der paria's
Sociaal drama CVS 1970)
Nieuws
Show me
Ellery Queen CO
In gesprek met de bisschop
Nieuws

NED. 2
18 45
1855
19 04
19 30
2000
2025
21 15
2205

22 20
2300
23 25
2335
2340

Fabeltjeskrant CO
Nieuws
Black Beauty CO
Z o vader, zo zoon
Spelprogramma
Nieuws
Sil de strandjutter CO
De familie Bellamy CO
Er zijn nog
wachtenden
voor U
De duizendste niertransplantatie in Nederland
Hier en nu
Hier en nu - Studio Sport
Ds A n e Bestebreurtje toen
en nu
Nieuws
E K Basketbal

1900 Ommekaar
Een thuis voor andermans
kind
1945 Nieuws
2000 Sportweekend I
2 0 3 0 Demis Roussos
Show
21 30 Het reveil van Pieter Pauwel Rubens
Dokumentaire
2 2 0 0 Nieuws

NED. 1
9 25 Euchanstievienng vanuit Rome
1330 Teleac
1600 Nieuws
16 02 Ti-ta-tovenaar CO
1627 Ninette de Valois
Klassieke muziek
1655 Voetbal- en toto-uitslagen
1700 Vesper
1815 Teleac
1855 De fabeltjeskrant CO
1900 Nieuws
1905 Soul to soul
Dokumentaire film
20 35 Switch CO
21 25 Zeven plus zeven
Reportage
21 40 Et maintenant Gilbert Becaud
2220 Uit het museum van de
scheppende mens
2310 Humanistisch Verbond
2335 Nieuws

1400
1800
1815
1845
1910
1945
2015
2040

2215
2225

Schooltelevisie
Beertje Colargol (f)
Open school
Dag aan dag
Jules-Victor Daem, 15 jaar
bisschop
Nieuws
Allemaal beestjes (f)
Over de invloed van gamma-stralen op goudbloemen
VS-film(1972)
Nieuws
E K Basketbal

NED. 1
1000
1815
1845
1855
1905
1930

Schooltelevisie
Teleac
Fabeltjeskrant (f)
Nieuws
Happy days (O
Vooruitblik

25 SEPTEMBER
BRT
9 00 Doe mee
9 3 0 Open school
1000 Euchanstievienng
vanuit
Roeselare
1200 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden
12 30 Dag aan dag
14 30 Open school
1500 De gebroeders Rem-Rem
CO
1515 Retroskoop
1600 Wielrennen
Tours-Versailles
1655 Sportuitslagen
1700 Koncert
1830 Pierrot CO
18 35 Openbaar kunstbezit

28 SEPTEMBER

BRT 2

BRT

1400
1800
18 05
18 30
19 00
1945
2015

Schooltelevisie
Pierrot CF)
Laurel en Hardy CO
Open school
Bebop shop
Nieuws
Montreal 1976
Dokumentaire
2 2 1 5 Dat ik dit nog mag meema'ken

1530
1630
1815
18 20
1850
1945
2015
2040
21 35
2225

NED. 1

NED. 1

1000
1815
1845
1855
1904
1917
1945
2030
21 35
21 50

1000 Schooltelevisie
1530 Kijkdoos
1545 De tovenaar en de Ifes
Russische speelfilm
1815 Teleac
1845 De fabeltjeskrantCO
1855 Nieuws
19 04 Van gewest tot gewest
1950 Politieke partijen
20 00 Scenes uit een huwelijk
2050 Simenon
Interview
21 35 Nieuws
21 50 Den Haag vandaag
2205 Panoramiek
22 35 Studio Sport
2315 Nieuws

Schooltelevisie
Teleac
De fabeltjeskrant CO
Nieuws
Cahmero CF)
Hunters goud CO
Carte blanche
Schlagerfestival 1977
Nieuws
Een geval van verkrachting
TV-film
2 3 2 5 Nieuws

NED.

2

NED. 2
1855 Floris CO
19 25 Studio sport
2 0 4 0 De stnjd tegen de slavernij
Zesdelige dokumentaire
21 35 Nieuws
21 40 Mussolini
Dokumentaire
2 2 3 0 Nieuws

26 SEPTEMBER
BRT
1400
1800
1805
18.20
18 45
1915
1945
2015
21 00
21 50
2210

Schooltelevisie
Pierrot (O
Klem, klem kleutertje
Circus Rondau CO
Open school
Sporttnbune
Nieuws
Rad der fortuin
Grote lui, kleine lieden CO
Jazz from Newport CO
Nieuws

NED. 1
1000
1845
1855
1905
19 55
2045
21 35
21 50

2240
2250
22 55

Schooltelevisie
De fabeltjeskrant CO
Nieuws
Voor een briefkaart bij de
KRO op de eerste rang
Alias Smith & Jones CO
Gouden Zeezwaluw 1977
Nieuws
Van verzet in 't zuiden is
niets bekend, majesteit
Dokumentaire
Paus Paulus 80 jaar
Symbiose
Nieuws

1845 De fabeltjeskrant CO
1855 Nieuws
19 05 Hoot Kloot en mr Jaw
Tekenfilms
1920 Golden Special
Toppop Special
2 0 0 0 Nieuws
20 25 Gemini man CO
21 15 Roots CO
22 05 Televizier magazine
22 50 Den Haag vandaag
23 05 Nieuws

18 45 De fabeltjeskrant CO
1855 Nieuws
1904 De multinationals
Dokumentaire
2000 Nieuws
2025 Nederlands elftal
2055 Klaverweide CO
21 45 Lord Peter Wimsey CF)
22 30 Achter het nieuws
2 3 2 0 Nieuws

Open school
Tip-top
Pierrot CO
Jonger dan je denkt
Space 1999
Nieuws
RhodaCF)
Lieve Arthur TV-spel
Premiere magazine
Nieuws

NED. 2
1845
1855
19 04
1929
2000
2025
20 30
23 30

De fabeltjeskrant CO
Nieuws
Heeft de regen een vader '
Kenmerk
Nieuws
Socutera
Veronica Totaal
Nieuws

TY-SELERTIE
D O N D E R D A G 22 SEPTEMBER
19 u 55 — RTB — La race des seigneurs (Fr 1974)
Franse psychologische film over de
verhouding van een politicus met
een call-girl Door P Granier-Deferre met Alain Delon, Jeanne Moreau,
Sydne Rome, Claude Rich
2 1 u . 00 — LUX — Le manage.
Mazel Tov (Fr 1968)
Franse komedie van Claude Bern
met Claude Bern en Elisabeth Weiner
20 u 35 — F 2 — Scheiding op zijn
Italiaans CIt 1962)
Italiaanse zedenkomedie van P Germi, met Marcello Mastroianni en Stefania Sandrelli
V R I J D A G 23 SEPTEMBER
20 u 40 — BRT — Over de invloed
van gammastralen op goudbloemen CUSA 1972)
Amenkaanse psychologische film
van Paul Newman met in de hoofdrollen zijn vrouw Joanna W o o d ward en Nell Pots

NED. 2

23 SEPTEMBER
BRT 1

1945 Nieuws
2015 Of zal ik over ons beiden
zingen
2045 Verover de aarde
21 35 Mallemunt
2210 Gastprogramma
2240 Nieuws

2 2 u 15 - RTB - De zoon van
A m r leeft niet meer (België 1974)
Dramatische prent bekroond met
de Locarnopnjs Van J - J Adrien,
met Pierre Clementi
21 u 15 — D l — Angela, love
comes quietly ( V I - N e d 1972)
Poëtische film van Nikolai Vander
Heyden met Barbara Seagull

Z O N D A G 25 SEPTEMBER
19 u 05 NI Soul to soul
(VSA 1971)
Muzikale film van Denis Sander,
met Roberta Flack en Tina Turner
13 u 50 — RTB — De avonturen
van Tom Sawyer (VSA 1938)
Avonturenfilm van Norman Taurop,
met Tommy Kelly
22 u 30 — F 3 — La comtesse aux
pieds nus (VSA 1954)
Psychologische film van Joseph
Mankiewicz, met Ava Gardner
M A A N D A G 26 SEPTEMBER
20 u 30 — F 3 — La ronde (Fr
1964)
Sketchfilm van Roger Vadim, met
Jane Fonda en Jean-Claude Brialy
D I N S D A G 27 SEPTEMBER
20 u 15 - BRT 2 - XXI O l y m p i sche Spelen (Canada 1977)
Verslag van de Olympische Spelen
20 u 30 - F 3 - Les prairies de
l'honneur (VSA 1965)
Familiedrama van Andrew McLaglen, met James Stewart
W O E N S D A G 28 SEPTEMBER
19u. 50 — BRT - Die man moet
verdwijnen (It 1975)
Thriller van J Losey met Paul Mum
1 9 u 50 - BRT 2 - Het verhaal
van Adèle H (Fr 1975)

23 u 45 — D 1 — Zonder van jullie
iets af te weten (It. 1969)
Italiaanse psycho-sociale speelfilm
van Luigi Comencini, met Philippe
Leroy

27 SEPTEMBER
BRT 1
1400
1800
1805
1830
19 00

Schooltelevisie
Pierrot CO
Laurel en Hardy CO
Open school
Bebop shop
Poëzie voor jonge mensen

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
20 u 10 - RTB - Charade GSA

1963)
Politiefilm van Stanley Donen, met
Audrey Hepburn

Psychologische film van Truffaut
naar het leven van de dochter van
V Hugo Met Isabelle Adjani

19 u 45 - N 1 - Flap de laatste
krijger (VSA 1970)
Sociaal drama van Carol Reed, met
Anthony Quinn en Shelley Winters

20 u. 30 — F 3 — Quelle joie de
vivre (Fr 1961)
Satinsche komedie van Rene Clement, met Alain Delon

22 SEPTEMBER 1977

NOG STEEDS

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN
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WEES VEELEISEND
Vanzelfsprekend blijven sommigen van onze medewerkers wel eens beneden hun taak... U moet daar
echter geen genoegen mede nemen !
U mag veeleisend zijn ! U is 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 begeleiding! Men mag U niet afschepen of alleen op pad
sturen!
U moet veeleisend zijn! U heeft recht op een voorstudie — ja op meerdere schetsen en berekeningen ! tot U
Alles weet. Als klant heeft U zelfs recht op een gratis
voorstudie! U mag 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 dadelijk 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 gronden uitsluitend ter beschikking van onze klanten en
verkopen wij deze niet aan spekulanten.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN
ONZE INFOPMATIFCENTRA.
2000
1000
3600
9000
3000
2700

ANTWERPEN, Meir 18
BRUSSEL, Kolonienstraat 50
GENK,Winterslagstraat22
GENT, Onderbergen 43
LEUVEN, Brusselsestraat 33
SINT-NIKLAAS, Zamanstraat 54

Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel

(031)317820
(02)21943 22
(011)35 4442
(091)2519 23
(016) 23 37 35
(031)767327

GEOPEND : alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur.

h

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, ambachtslieden 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 inzake gezond en behaaglijk wonen. Wij zijn tot nog toe de
eersten en de enigen die wat kennen van bouw-biologie.
Wie daarover méér wil weten moet een van onze speciale voordracht-avonden
meemaken.
Tienduizenden hebben ondervonden hoe veilig men
bij ons is. Dat moet, tot spijt van
wie •t benijdt, zó BLIJVEN.
^^^^^^^^. ^^^^^^
algemeen voorzitter

lhT€RVJI€W

PAUL GHUSELS:
PAUL G H U S E L S : «Ik ben zeker niet in de wieg gelegd om in de Brusselse
administratie jarenlang in de papieren te zitten. Nu ik op het kabinet van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Outers een kans krijg om onze stem in
het beleid te laten horen, heb ik er wel nog een paar jaar voor over. Ik heb een
goede hoop dat de ontwikkelingssamenwerking zeer spoedig de federalistische trein kan halen. Indien men zowat tien jaar geleden de relaties met de derde wereld vanuit Brussel op een toekomstgerichte wijze en met zin voor
'Samenwerking"
had opgevat, dan zouden we vandaag bijvoorbeeld heel wat
minder sombere vooruitzichten in de (Vlaamse) textielsektor kennen... Ik ben
ervan overtuigd dat de huidige minister voor Ontwikkelingssamenwerking
(FDFer Outers) staat of valt met de naleving van zijn federalistisch credo. In de
zogenaamde derde wereld is momenteel een evolutie aan de gang die ons weldra ferme parten kan spelen... Tenzij wijzelf kunnen én willen inhaken op het
Wereldgebeuren. De tijd is niet zo ver meer af dat wij geen rijkelijke troeven
meer kunnen uitspelen... Onze « rijkdom > aan uitgeputte energiebronnen, bezoedelde lucht, verkavelde natuurgebieden, vuile waterlopen... zullen we morgen
met dure pasmunt moeten betalen. Of moet ik een nog meer egoïstische snaar
betokkelen om de mensen van bij ons ervan te overtuigen dat onze ontwikkelingssamenwerking dringend dient gereorganizeerd te worden op basis van de
samenleving tussen de volksgemeenschappen ? Zo verwacht ik dat o.m. het
ABOS (Algemeen bestuur voor ontwikkelingssamenwerking) zal gefederalizeerd worden. Dat is trouwens op korte termijn de voornaamste reden waarom
ik op het kabinet van Outers werkzaam ben.»

en. «Wij, Vlamingen, iDegrijp>en beter
dan wie ook de situatie van weggedrumde volkeren.»
Paul Ghijsels voelt zich vandaag, ondanks zijn wereldvt/ijde ervaringen, in
ons land nog steeds als een volksjongen die op het Brussels kasteel mag
gaan v»<erken. Wel geraakt hij hoegenaamd niet ontmoedigd omdat hij zijn
informatieve taak (als leraar en als
BRT-journalist destijds) nog steeds
kan vervullen met voordrachten en
films, terwijl hij nu bovendien een vinger i n ' de regeringsdossiers omtrent
ontwikkelingshulp heeft.

lengde liggen van wat
aktiegroepen
voorstellen. Het ABOS — sinds 71
ingelijfd bij het ministerie voor Buitenlandse Zaken — kan momenteel werken met 12 miljard frank. Het beleid
voor ontwikkelingssamenwerking
mag
in totaal 20 miljard fr. besteden, gespreid over verschillende
ministeriële
departementen.»
— In welke mate helpen wij uiteindelijk welke landen van de derde wereld?
Paul Ghijsels: 'Eén derde van onze
gelden gaan naar zogenaamde multinationale samenwerking. Het overgrote gedeelte wordt besteed aan projekten en steun aan Zaïre (vooral Zaïre),
Ruanda, Burundi, Tunesië,
Marokko
(20 th), (3 t.h.) voor Peru, Bolivië, Ecuador, Cuba en 4 th. voor Maleisië en
Indonesië...
"In het licht van de
UNCTAD-konferenties, van de
Noord-Zuid-dialogen
wil ik hier nog maar eens onderstrepen dat wij onze maatschappij
onze
toekomst, moeten afstemmen op de
ontwikkeling in wat genoemd
wordt
'de rest van de wereld'.

BOYSCOUT
Paul Ghijsels:
"Ik wil onze mensen
op de hoogte houden over wat er
momenteel gebeurt in die landen die
destijds als onderontwikkeld
werden
omschreven. In ons land is de relatie
met wat men noemt «de derde wereld» jarenlang en al te lang een Brussels-Frankofone
bedoening
geweest
Toch is het een onloochenbaar feit dat
de Vlamingen (o.m. in de 16^ en 17^

«Vanop het Brussels-unitaristisch
bolwerk zie ik geen
uitweg»
Paul Ghijsels (38 jaar) heeft een goede kijk op de evolutie van de ontwikkelingslanden. Een goede kijk: hij kent
Zuid-Amerika, niet als ontdekkingsreiziger, maar als joernalist; als een geëngageerd getuige van de volksontwikke-

ling — of van de volksonderdrukking
— in landen, in kontinenten, waar de
meerderheid van de bevolking nog
steeds in de politieke minderheid is.
Maar, waar morgen — misschien overmorgen — een nieuwe wind zal waai-

"Reken maar: willen wij morgen In de
wereld nog iets betekenen, dan moeten wij de
ontwikkelingssamenwerking ter harte nemen. Dan moeten wij
dringend werk maken van het Europees federalisme Want, alleen volkeren kunnen
samenwerken.

eeuw) steeds een uitgesproken
interesse hebben getoond voor het wer 'dgebeuren; niet in het minst voor
de evolutie
in de
ontwikkelingslanden. »
Paul Ghijsels is germanist, verbleef
een tijdje in zweden, had als jongeling
korrespondenten In de Verenigde Staten, studeerde vooral talen, trachtte
als leraar (turnen, aardrijkskunde, Engels) een jaartje nuttig werk te verrichten In Kongo, werd BRT-journalist
(1964), reisde nogal wat, en verhoopte
uiteindelijk zeer veel van een job bij de
voormalige dienst voor ontwikkelingssamenwerking (DOS)...
Hij keerde in 7 1 met meer terug naar
de BRT-nleuwsdienst.
Paul Ghijsels:
«Ik heb toen bewust
geopteerd voor geëngageerde
informatie, in de plaats van die vrijblijvende
berichtgeving die vooral de televisienieuwsdienst aan de redakteurs voorschreef De informatie van de BRT-media liet geen ruimte voor het achtergrondgebeuren.
"Bij het ABOS was ik werkzaam in de
voorlichtingsdienst
"Nu kan ik vrijuit zeggen dat ik in deze
administratie
een
boyscouts-bestaan
gekend heb I
"De voorlichting over het derde-wereld-gebeuren
was en is niet alleen
gebrekkig, maar bovendien was ik in
die ABOS-dienst jarenlang de enige
nederlandstalige...
"De voorlichting van ABOS over de
evolutie in de ontwikkelingslanden
laat
veel te wensen over Het
tijdschrift
-DIMENSIE 3" bijvoorbeeld geeft onvolledige informatie. Het ABOS heeft
totnogtoe zijn primordiale opdracht —
de bevolking
te betrekken
bij het
wereldgebeuren
— hoegeaamd
(nog)
niet
volbracht»

ABOS-CREDO
— Is ons landje op het wereldforum
niet onooglijk klein om zelf de ontwikkelingshulp op federale basis te organizeren"? Z o argumenteren nog steeds
nijvere prinsen van buitenlandse Brusselse handel...
Paul Ghijsels:
Outers kan en mag
geenszins wachten op het laatste treintje van het Egmontpakt Een reorganizatte van de ABOS-diensten op federale basis kan deze minister van Ontwikkelingssamenwerking
verwezenlijken. Niet om «zomaar» nog maar
eens taalkaders in te voeren, maar wel
om de
ontwikkelingssamenwerking
een nieuwe inhoud te geven.
"Velen hebben ervaren dat de ontwikkelingshulp tijdens de voorbije 15 jaren geenszins op een behoorlijke wijze werd betracht, noch gevoerd.
"Kleine volksgemeenschappen
kunnen op het internationale forum een
ophefmakende
en
doorslaggevende
stem laten horen.
"Vanop het Brussels-unitaristische
bolwerk, aan de Quatre Brasstraat nr 4
zie ik geenszins een goede uitweg. Als
wij Belgicistlsch blijven
voortploeteren
in de ontwikkelingshulp,
dan zal de
(o.m. grondstoffenrijke)
derde wereld
zich ongetwijfeld zonder ons, en wellicht ook tegen ons, ontwikkelen. Dan
zullen we de trein missen.»
(hugo de schuyteneer)

20 M I U A R D

L

• Als jullie willen, gelooft er dan niets van.
Ik wou jullie enkel iets tonen.
En als wat ik weet, jullie tot niets dient, •
Ik heb niets gezegd, zoniet alles. > (Pablo Neruda,

WIJ 24

Chili)

Paul Ghijsels vindt het biezonder jammer dat wij hier te lande de ontwikkelingssamenwerking voornamelijk, en
dikwijls uitsluitend, kennen door akties
als 11-11-11, die uiteindelijk slechts als
lapmiddelen kunnen gelden.
Paul Ghijsels:
«De overheid
dient
niet alleen de energie van 11-11-11 op
te vangen, maar zij moet vooral beleidsbeslissingen nemen die in het ver-

/
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