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Uloams nationaal Uleekblad 

Fiskaal beleid 
en 
VU-programma 
In de huidige krisissituatie 
moet één van de basisge
dachten bij het fiskaal beleid 
meer dan ooit zijn, dat het 
vertrouwen in de ekonomi-
sche aktiviteit dient te wor
den hersteld. Ondernemen 
moet nog zin hebben; wie 
risico durft dragen en mede 
voor de tewerkstell ing zorgt, 
mag niet ontmoedigd wor
den. Het is dus ondenkbaar 
dat men de verzwaring van 
de fiskale last zou afwente
len op de bedrijven. 
De staat heeft meer geld 
nodig. Om maar één cijfer te 
citeren : alleen al aan werklo
zen zal 60 miljard uitgekeerd 
worden. En daar de ekonomi-
sche aktiviteit niet zwaarder 
kan worden belast dan reeds 
het geval is, moet het geld 
noodgedwongen gehaald 

worden waar het is, nl. bij de 
personenbelasting. 
De Volksunie heeft altijd het 
standpunt verdedigd, dat dit 
eerlijker is dan het geld te 
verhalen via de indirekte be
lastingen ; deze treffen im
mers, zonder onderscheid, 
de armen en de rijken. Het is 
dus maar billijk dat men de 
direkte belastingen hanteert, 
op voorwaarde nochtans dat 
men daarbij oog heeft voor 
het herverdelingseffekt. Op 
haar kongressen heeft de 
Volksunie altijd gepleit voor 
een fiskaal beleid dat de inko-
menskloof zou versmallen. 
Dat was, zeker voor een op
positiepartij, een moedige op
tie : liever dan aan fiskale 
demagogie te doen, koos de 
Volksunie resoluut voor een 
stelsel waarbij de middenla
gen en de hogere inkomens 
progressief zwaarder zouden 
worden belast In die midden
lagen zaten en zitten tradi
tioneel heel wat Volksunie-

kiezers. Nu de partij mede 
regeringsverantwoordelijk

heid draagt, moet zij het fis
kaal beleid toetsen aan de 
basisopvattingen van haar 
programma. Grosso modo 
kan gezegd worden, dat de 
inzichten van de regering 
stroken met deze basisopvat
tingen. Er komt een aanzien
lijk herverdelingseffekt: de 
zwakken zullen minder zwak 
worden, de armen minder 
arm. De grote groep van de 
lagere inkomens wordt er be
ter bij. De rijken zullen min
der rijk worden : voor de inko
mens boven de 4 miljoen bij
voorbeeld wordt het plafond 
resoluut opgetrokken van 60 
naar 67,5 %. Dat is een ele
mentair gebod van fiskale 
rechtvaardigheid, maar de 
staat zal er nauwelijks beter 
van worden. Want het groot
ste fiskale volume zit bij de 
middengroep. 

Deze middengroep zal dus 
een inspanning moeten leve
ren. In precieze cijfers uitge
drukt is de inspanning aan
vaardbaar, alhoewel toch de 
grens is bereikt. Wie tussen 
het half miljoen en driekwart 
miljoen verdient bvb. zal ge
middeld een 3.250 fr. méér 
moeten betalen. 

Dat we het eens zijn met de 
grote lijnen van het regerings
beleid betekent echter niet, 
dat wij alle details ervan on
derschrijven. De grens van het 
half miljoen ligt laag; we 
menen dat driekwart miljoen 
rechtvaardiger zou zijn. We 
zijn er niet blind voor dat aan 
de kaders de zwaarste in
spanning wordt gevraagd. 

We menen dat ze er recht op 
hebben, precies te weten wat 
er met hun verhoogde inspan
ning gebeurt. De staat die het 

geld vraagt, is er verant
woording over verschuldigd 
en moet zo zuinig mogelijk 
besturen. Ook dat is een ele
mentaire vorm van fiskale 
rechtvaardigheid. Er moet 
ernstig werk gemaakt wor
den van de stri jd tegen de 
fraude. Maar het goede voor
beeld moet van hogerhand 
komen. Waarom zouden de 
parlementsleden niet de eer
sten zijn om te bezuinigen, bij
voorbeeld op de vele snoep
reisjes waarvan het nut 
doorgaans stukken lager ligt 
dan de pr i js? Waarom zou 
men een aantal Augiasstal-
len niet eens definitief uit
mesten ? Inbel bijvoorbeeld, 
of de Dienst voor Bevorde
ring van de Produktiviteit die 
al lang niet meer weet 
wat te doen of de vele ande
re nutteloze diensten met 
hun vaak hoge begrotingen. 
Tevens zal men de moed 
moeten opbrengen om de 
vraag te stellen naar de effi
ciëntie en de fundering van 
een aantal sociale uitke
ringen, waarvan kan betwij
feld worden of ze in de gewij
zigde maatschappelijke kon
tekst nog sociaal kunnen wor
den genoemd. 

De Volksunie heeft zich inge
spannen om haar stempel te 
drukken zowel op de grote li j
nen als op menig detail van 
het fiskaal beleid. Deze in
spanning moet voortgezet 
worden. Aan de VU-frakties 
in Kamer en Senaat is ge
vraagd, een ernstige studie 
te maken van een aantal so
ciale onrechtvaardigheden 
— bijvoorbeeld bij de cu-
muls of in de sektor van de 
pensioenen — en ze, bij mid
del van wetsvoorstellen, uit 
de wereld te helpen. 

tvo 

Dilbeek: frankofonen werden jarenlang 
naar een Egmontgemeente gelokt 

Lees bJz. 18 

U leest deze week 
• Schoolperikelen in Brussel 

• Anti-nukleair front in de maak . olz. 3 

• Diogenes: kinderen van de wind'. . ... blx. 4 

• Nieuwe partij. niets geleerd uit verleden biz. 5 

• M. Coppieters: kultijurpaktkomcnissie moet open 
samenleving bouwen. . bIz. 6 

• Vlaams Kruis : 50 jaar . bIz. 7 

• Nederland : de zestiger jaren zijn voorbi} biz. 8 

• Grondbeleid in Maaseik bIz. 11 

• Wordt Leuven satellietstad van Brussel ? bIz. 12 

• Leuvense arrondissementsraad opnieuw aan de slag 
bIz 14 

• VU-projekt voor OCMW-Sint-Niklaas . ;5 

• Reportage : Dilbeek wordt een frankofone kale berg 
bIz. 18-19 

• Van Rafelgem en Lennep . bIz. 21 

• Rubens in peperdure TV-serie . bIz. 23 

• Interview : Joris Verstraete over EHBO bIz. 24 



opini€s 

'//^ÊÊk 

1 
• 

1 
I 
w 

fk 

Wjilf^^^'"^^^^f^ii'S^^^^ 

CJk 
WmÊÊm^ 
^^Ê^y'^ MAM^^^K^ÊÊ 

f 

u 
Hël 

' w ^ 

M 
TIJD TEGEN ONS 

Met genoegen stel ik vast dat op een 
handige manier gereageerd wordt op 
het door verdachte anderspartijdigen 
georchestreerde verweer tegen het 
Egmontpakt (maar feitelijk tegen de 
VU) 
Mijn kontakten bewijzen dat b v vele 
CVPers nu met een vals gezicht de 
VU-mensen lastig vallen en willen 
doen vergeten da t hun partijvoorzitter 
toch ook akkoord ging en mee onder
tekende 
Er valt veel op het akkoord aan te 
merken (mi vooral de bijkomende 
voorrechten voor de franskiljons) 
maar ik begrijp de Volksunie 
De kiezers hebben haar met de steun 
gegeven die ze nodig had om verder 
in de oppositie groter eisen te stellen 
Het antwoord op de FDF-Frontvor-
ming heeft de Vlaamse Brusselaar en 
heeft de Vlaamse Brabander met 
gegeven 
Ze hebben braaf blijven stemmen 
voor de partijen die faciliteiten heb
ben gestemd- onze meerderheid heb
ben verkwanseld in de grondwet de 
drieledige gewestvorming hebben 
vastgelegd 
Als we weten dat bv in Brussel de tijd 
(tenzij we nu ingrijpen dank zij het 
Egmontpakü tegen ons werkte (want 
we moesten de massale inwijking van 
200 000 kandidaat-franskiljonse 
vreemdelingen nog verwerken) dan 
begrijp ik en verdedig ik de beslissing 
van de VU-leiding 
Ik vraag wel dat ze eens goed de evo
lutie in de 6 faciliteitengemeenten zou 
den bestuderen en dat ze met de 
indruk laten dat de franskiljons aldaar 
te vergelijken zijn met de Vlamingen 
in Brussel die in deze stad feitelijk 
toch de meest oorspronkelijke inwo
ners zijn 

M V Vilvoorde 
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TAK-DECLERCQ 

Na de TV Panoramauitzending van 
donderdagavond 29-9-77 bieden wij 
de heer Willy Declercq voorzitter van 
de PVV het erevoorzitterschap aan 
van het Taal-Aktie-Komitee 
WIJ hopen op zijn milde steun 

C E Gent 

LAATSTE KANS 

Ik schreef aan het Egmontkomitee vol
gende bnef • 

Het spijt me maar ik kan niet ingaan 
op uw verzoek tot financiële steun 
want ik ga niet akkoord met uw opvat
tingen over de betekenis van het 
gemeenschapsakkoord 
Ik heb nochtans sedert mijn jeugd 
met alle mogelijke middelen mij volle
dig ingezet voor de verwezenlijking 
van de rechtmatige Vlaamse eisen 
Indien ik een dromer of een dweper 
was dan liet ik me deze keer meesle
pen in de aanval op de kans die ons 
vooral als we goed en hecht samen
werken geboden wordt 

Maar ik ben te oud en te nuchter om 
in onmogelijke dromen (de perfekte 
oplossing van de Vlaamse proble
men) te geloven en er nog tijd aan te 
verspillen 

De laatste kans om deze oplossing zo 
perfekt mogelijk te maken heeft het 
Vlaamse volk de laatste 15 jaar ver 
speeld 

Want nadat we de ramp van de kolla-
boratie hadden doen vergeten was er 
een begin van politieke macht ge
groeid die indien ons volk ze steeds 
meer zou verstevigen ons het mooi
ste ideaal mocht laten voorstellen 

Helaas juist op het ogenblik dat onze 
hardnekkige tegenstanders in Brussel 
een geweldig anti-Vlaams politiek 
front vormden hebben de Vlaamse 
kiezers gefaald op een onvergeeflijke 
manier 

In plaats van het enige antwoord te 
geven dat paste en dat hetzelfde 
effekt had kunnen hebben als de 
Bormsverkiezing voor de oorlog heb
ben de kiezers na 1968 verstek laten 
gaan en de Vlaamse politieke macht 
ter plaatse laten trappelen Het FDF 
ging van tnomf naar triomf maar de 
VU kreeg met de morele steun die ze 
nodig had om een doeltreffend poli
tiek offensief in te zetten 

Nochtans 1963 (met de faciliteiten en 
hun nu duidelijk rampzalige gevolgen) 
1970 (met het verkopen van onze 
meerderheid en het vastleggen van 
de drieledige gewestvorming) waren 
de belangrijke jaren om op de franskil
jonse fronten in te beuken 

Telkens werd vastgesteld dat on
danks het krachtdadig verzet van de 
VU door alle andere partijen voor 
ons zeer nadelige beslissingen wer
den getroffen 

Ik meen dat de VU tot morele plicht 
had er deze keer (volgens mij een ech
te laatste kans om er het beste uit te 
halen) bij te zijn 

ik vrees nu dat uw anti-Egmont-wer-
king zeer veel kwaad zal doen aan de 
nu zo noodzakelijke politieke Vlaam
se macht omdat ik overtuigd ben dat 
deze werking geen pak zal krijgen op 
de massa Met het gevaar dat onze vij
anden dan nog driester zullen wor
den 

J E T Vilvoorde 

NIEUWE VRIENDJES 

Met bittere spijt maar als overtuigd 
Vlaming en Vlaams Brabander als 
Volksunie- en «Werkgroep Arbeid » 
lid als «De Nieuwe «-lezer als een 
zichzelf respekterende flamingant 
acht ik het nutteloos en zelfs verkwis
ting om mij te abonneren op de exclu 
sieve spreekbuis van de Belgische 
regenng Daarbij jullie moeten nu 
geen steun meer van jullie lezers ont
vangen om in leven te blijven jullie 
kas zal wel gevuld worden dank zij jul-
lie zoveelste toegeving Een sugge
stie stuur in het vervolg oproepen tot 
abonnenng a u b met naar Vlaams 
Brabanders die jullie een fikse kaak
slag hebben toegediend maar stuur 
dit propagandabladje beter naar het 
algemeen bestuur van jullie nieuwe 
vriendjes het FDF en hun franskiljon
se bourgeois achteraan 

MCSt -P ie te rs -Leeuw 

Red — U hebt het ook vroeger al 
nutteloos en zelfs verkwist ing gevon
den om U te abonneren op ons blad 
althans uw naam vinden we niet 
terug bij onze abonnees Desalniette
min kri jgt uw brief natuurli jk de gast
vri jheid van onze lezersrubriek 

MENSENRECHTEN ? ? ? 
LASST HESS FREI!!! 

Spandau - report 
wordt U gratis toegezon
den Schrijven postbus 20, 
Heist-o-d-Berg Te 015/ 
22 29 10 AdvJM 

KRITIEK 
Steeds voel ik mij een beetje onbe
haaglijk bij het lezen van die negatie
ve brieven welke de laatste tijd ver
schijnen in « W I J » 
Daarbij maak ik me dan verschillende 
bedenkingen Enerzijds vind ik het prij
zenswaardig dat een partijblad als 
« W I J » deze brieven durft af te druk
ken Dit omdat men deze bijna naïeve 
oprechtheid niet kan terugvinden bij 
gelijk welke andere kleurpartij Zelf 
schreef ik reeds brieven naar o a het 
dagblad «Het Volk » Uit eigen erva-
nng ondervond ik dan dat ze gewoon 
deze bneven doodzwegen wanneer 
deze tegen de kar van hun broodhe
ren (CVP) ingingen Dit soort censuur 
meen ik met terug te vinden in « Wij» 
Naar ik hoop zijn de lezers van « Wij » 
nuchter genoeg om dit alles te ver
werken Want het gevaar zit hem juist 
hierin dat de V U zich hopeloos zou 

WOONST BIJ 
VUB 
BRUSSEL-JETTE (Cen
trum) Woonhuis te koop 
gelegen m park Garcet, 
Gustave Van Huynegem-
straat 25, kelders, eet
kamer, keuken, woon
plaats, badkamer, 2 ka
mers, ruime hof met den-
nebomen Gas, elektr,, 
waterl Inl tel 
02/466 24 44 Adv 16 

laten verdelen Onze vijanden vragen 
natuurlijk met beter des te gemakke
lijker kunnen ze toeslaan Zij spelen 
gretig het taktisch spelletje mee dat 
naar aanleiding van het Egmont-ak-
koord door enkele idealisten opgezet 
wordt Of deze idealisten het bij het 
rechte eind hebben durf ik hier nog in 
het midden laten Omdat ik de evolu
tie in de tijd wens af te wachten Doch 
anderzijds wens ik er de nadruk op te 
leggen dat men zich moet neerleggen 
bij een partijbeslissing die op een 
demokratische wijze genomen werd 
Ook moet men een zeker vertrouwen 
hebben in zijn leiders zoniet heeft het 
geen zin een partij te vormen Naar ik 
meen hebben de VU-onderhande-
laars voorheen steeds het volle ver
trouwen genoten in verband met de 
Vlaamse zaak Waarom zouden ze nu 
vals spel spelen ' 

H M Lede 

FOEFJE? 

Ik kan de drogreden waarom U het 
Egmontpakt goedkeurde met slikken 
En dan dat foefje van « baas in eigen 
huis •> 

Het gerecht blijft nationaal dus we 
blijven gezegend met rechters die zelf 
de gekende vernielers van de IJzerto-
ren met konden ontdekken die geen 
enkel Vlaamse inzicht hebben en 
«amnestie» blijft dus ook nationaal 
Het leger blijft nationaal Dus discrimi
natie voor de Vlaamse jongens die 
officier willen worden Ze mogen met 
60 % naar de militaire school maar 
50 % kan maar de top bereiken en 
wie dan nog alle franskiljons 

Als in Brussel de wet van 50 % niet 
toegepast werd zal deze hier dan 
meer toegepast worden trots allerlei 
zogezegde waarborgen ' 
En dan al dat Vlaams grondgebied 
dat prijsgegeven w o r d t ' Komen Edin-
gen Vlaams Brabant enz 

M B Huizingen 

Red — Meent U dat we er inzake 
justit ie en leger, beter voorstaan zon
der Vlaamse s t a a f Landsverdedi
ging IS ook in federale staten die als 
model mogen gelden, alti jd een 
Bondsaangelegenheid Komen en 
Edingen mag U gerust van de VU-er-
kenning afschri jven En wat Vlaams-
Brabant betreft het exklusieve ge
zag van de Vlaamse staat zal er in 
alle geval meer bereiken dan wat tot 
vandaag bereikt is 

B R A N K A E R 

AFSCHEIDING 

Ikzelr verwerp het Egmont-Verdrag 
Het lijkt in alles op het Versailler Dik
tat dat in 1919 aan Duitsland werd 
opgelegd Het was aan ons territoriale 
eisen te stellen en met aan de Franzo-
sen Geef mij dan maar liever het Ver
drag van 6 oktober 1936 tussen V N V 
en Rex Voor degenen die de inhoud 
ervan met kennen en daar zijn zeker 
Franzosen bij haal ik prof dr Luyckx 
aan in zijn politieke geschiedenis van 
België Daarin staat 

«Op 6 oktober 1936 sloot Rex Vlaan 
deren een beginselakkoord met het 
VNV dat volledig het V N V kon bevre
digen maar de franskiljonse Rex-aan-
hang ontnuchterde In deze overeen
komst werd de omvorming van België 
in een federale staat in beginsel aan
vaard Rex-Vlaanderen nam de ver
plichting op zich «een aanhoudende 
strijd te voeren tot de reïntegratie der 
taaivreemden in Vlaanderen» Ook in
zake Brussel kon de beginselovereen
komst volledig de Vlamingen bevre
digen « Groot Brussel zal geregeerd 
en bestuurd worden zodat er een ein
de zal gesteld worden aan de huidige 
verfransingspolitiek en aan de Vlamin
gen de volledige ontplooiing van hun 
nationaal bestaan zal worden ge
waarborgd » Tot daar de histoncus 
dr Luyckx 

Als U ons mets beters te bieden hebt 
dan het Egmont-verdrag in zijn huidi
ge vorm dan moet U maar de afschei
dingsbeweging op gang brengen en 
mets meer maar ook mets minder dan 
dat i 

A J Eke 

Red — Nou |a, nog slechter dan het 
Versail ler Diktat En zonder een Hit
ler in het verschiet 

In «Wij» (22/9/77) las ik een artikel 
over burgemeester Brankaer van 
Overijse die met franstalige pamflet
ten stemmen ronselde in 1970 

Hoewel ik me als VU-lid radikaal 
tegen de VU opstel wat Egmont 
betreft en hoewel ik de hetze tegen 
prominenten van het «Egmontkomi
tee » in « WIJ » afkeur vind ik toch wel 
dat de katolieke hypokrisie even aan 
de kaak mag gesteld worden Met de 
reportage over Brankaer heeft « Wij » 
raak gescoord 

P Dilbeek 

G e z o c h t 
— Vr i j e v e r t e g e n w o o r d i g e r , 
g o e d i ngewe rk t bij d rukke r i j 
en pap ie rhande l v o o r Oos t -
en(o f ) W e s t - V l a a n d e r e n 
en (o f ) A n t w e r p e n en (o f ) W a -
lenland Inl tel 0 1 1 / 
5 3 4 3 4 9 ( N I 08) 

SLECHT GEHEUGEN 

Daar waar beweerd wordt (»Wij» 
van vonge week) dat het Davids 
fonds startte met een serie Vlaamse 
Beweging waarin de kristen-demokra-
tische flaminganten als de enige be
trouwbare en ernstig te nemen Vlaam
se strijders worden voorgesteld in 
die reeks Vlaamse Beweging ver
scheen in 1976 het eerste volume 
(550 biz) en zopas het tweede volu
me (530 bIz) van mijn werk over het 
Frans-Belgisch militair akkoord Ik 
hoop dat uw medewerker het ooit 
lezen zal hij zal er heel wat histori
sche kennis opdoen over het relatief 
aandeel van Vlaams-nationalisten en 
kristen-demokraten in de Vlaamse Be
weging Ik beb het Davidsfonds als 
Vlaams-nationalist en als politiek histo
ncus zeer dankbaar dat het het risiko 
nam een wetenschappelijk werk uit te 
geven van 1100 blz druks waar geen 
kommerciele uitgeverij dit vandaag 
nog aandurven zou 

Dr GP.DePin te 

Red — We zullen onze medewerker 
straffen, door hem de recensie van 
uw werk op te leggen 

MET BLOED. . 

Ik lees elke week in « Wij» hoe de V U 
tracht haar keizersnede-boreling Eg
mont met alle middelen in leven te hou
den en te verdedigen Ik vind dat het 
nu toch wat al te bar wordt en dat de 
V U beter zou zwijgen en haar leiders 
die akkoord gingen om zulk een pakt 
te sluiten uit de partij sluiten Wis
ten deze personen dan werkelijk met 
dat onze geschiedenis in Brussel en 
heel het vervloekte België met bloed 
geschreven staat en dat hun eerste 
eis moest geweest zijn hier is de lijst 
met ons bloed nu ons recht Schiltz 
en onze Belgisch gedekoreerde ere-
voorzitter waren zo gelukkig uitgeno
digd te worden door de belgicisten 
dat ze onmiddellijk slikten 

Ik ben nog mee gaan plakken in de 
tijd van de Koncentratie en vele jaren 
voor de VU Elk jaar kreeg de V U van 
mij duizenden franken alhoewel ik 
een art>eider ben en zeker geen geld te 
veel heb Toen we jong waren hebben 
we thuis in een gezin van elf kinderen 
de knuppel van de repressie diep en 
striemend op onze lijven gevoeld En 
uit dat leed uit een onbuigzame 
Vlaamse overtuiging is de V U ge
groeid En nu zien we hoe enkele men
sen de hele partij meesleuren in de 
ondergang van de Vlamingen in Brus
sel 

J H Londerzeel 

Red — 150 jaar Belgisch unitarisme 
heeft o m twee bloedige repressies 
op zijn aktief Vandaag kan de leuze 
van de Fronters eindelijk waar ge
maakt worden zelfbestuur Met wel
ke schaduwzijden ook, het zelfbe
stuur kan er komen en kan de scha
duwzijden grotendeels wegwerken 
En precies op dit ogenblik laat u het 
afweten Tussen haakjes ook de 
schri jver van deze lijnen plakte 
reeds voor de Koncentratie en zat in 
« de bak » 

WIJ 1 6 OKTOBER 1977 
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Na Egmontpakt niet meer mogelijk: 

De FDF-schooldirektrice 
Van Vlaamse zijde — en niet in de laatste plaats van VU-staatssekre-
taris Vic Anciaux — is er protest gerezen tegen de benoeming van 
een franskiljonse direktrice aan de enige Vlaamse gemeenteschool 
van St.-Lambrechts-Woluwe. De nieuwe direktrice is gehuwd met 
een frankofoon en stuurt haar kinderen naar het franstalig onderwijs. 
Dit mag wel een toppunt genoemd worden • door haar kinderen naar 
anderstalig onderwijs te sturen, drukt mevrouw Gouthier haar ver
achting uit voor het nederlandstalig onderwijs en voor de school 
waarvan zijzelf de direktrice is. 

Er IS vooreerst het formeel as-
pekt Spijtig genoeg voldoet me
vrouw Gouthier aan alle wettelij
ke voorschriften voor deze be
noeming Ze behoort tot de Ne
derlandse taalrol, ze werd gebo
ren te Maaseik op 10 apnl 1938 
en ze behaalde het diploma van 
onderwijzeres aan de Rijksnor-
maalschool te Brugge in 1957 Ze 
voldoet aan alle vereisten voor 
een benoeming, zowel inzake de 
wetten op het onderwijs, op het 
schoolpakt als op het gebruik der 
talen De voogdijoverheid kan 
dus onmogelijk de genomen be
slissing verbreken 
Er IS vervolgens het kommunau-
tair aspekt Deze benoeming 
druist regelrecht in tegen de Eg-
montgeest, die er een is van paci-
fikatie Staatssekretans Anciaux 
heeft daarop de aandacht geves

tigd in bneven aan de burgemees
ter van St-Lambrechts-Woluwe, 
aan FDF-voorzitster Spaak en 
aan de Vlaamse partijvoorzitters 
Tenslotte is er het politiek aspekt 
Van Vlaamse zijde is er volko
men terecht tegen deze benoe
ming geprotesteerd Een der eer
ste protesterende instanties was 
het Kristehjk Onderwijs Verbond 
(COV) te Brussel Het COV heeft 
gemeend, van deze gelegenheid 
gebruik te moeten maken om stel
ling te nemen tegen het Egmont
pakt Dit IS, op zijn zachtst gezegd, 
vrij grotesk Inderdaad, Indien 
het Egmontpakt reeds van toe
passing zou zijn op dit ogenblik, 
dan zou de Vlaamse gemeen
schap — via de Gemeenschaps
kommissie in de betrokken ge
meente — deze benoeming heb
ben kunnen ongedaan maken. In 

plaats van tégen het Egmontpakt 
te pleiten, pleit het voorbeeld van 
St-Lambrechts-Woluwe er vóór 
Deze benoeming is een van de tal
loze vernederingen en plagerijen 
waartegen de Vlamingen in en 
rond Brussel in het verleden en 
vandaag nooit verweer hebben 
gehad Wanneer straks het Eg
montpakt zijn volle toepassing zal 
hebben, zal het daarmee gedaan 
zijn I 

In de rand van het COV-protest 
IS het wellicht met overbodig, 
even te wijzen op de VU-inspan-
ningen en resultaten ten bate 
van het Vlaams onderwijs te Brus
sel Er IS allereerst de bestendi
ging van de gunstnormen, daar
aan IS reeds voldoende aandacht 
geschonken Er is vervolgens het 
dag-aan-dag-werk Zo wordt er 
sinds 1971 door alle Brusselse 
instanties aangedrongen op de in-
voenng van de voor- en naschool
se bewaking Wij hebben, na ern
stige onderhandelingen met Natio
nale Opvoeding, kunnen bereiken 
dat 80 kleuterleidsters zouden 
worden aangeworven met een 
3/4-opdracht in het Rijksonder-
wijs In het vnj en gemeentelijk 
onderwijs zouden, als kompensa-

Anti-nulcleair front 
in de maak... 

ANTWERPEN. - Net op het 
moment dat door de straten van 
Antwerpen zowat 5.000 (vooral 
jonge) mensen vreedzaam be
toogden tegen de bouw van 
kerncentrales in allerlei uithoe
ken van ons land en ook elders 
in Europa, net op dat moment 
gaven een tiental geleerden een 
boodschap uit waarin scherp 
werd gewaarschuwd tegen kern
energie. 

De sekretaris-generaal van de 
Pugwashkonferentie (geleerden 
uit Oost en West), de gewezen 
voorzitter van de Wereldraad 
der Kerken, de sekretaris van de 
Internationale Juristenkommis
sie, de voormalige sekretaris-ge
neraal van de Raad van Europa, 
en ook nog anderen met beken
de namen zoals Willem Visser 't 
Hooft, zeiden - verontrust te zijn 

over de biologische risico's van 
radioaktieve besmetting bij een 
kernramp ». 

Nog meer bevreesd zijn ze voor 
« de sociale en politieke konse-
kwenties van een plutonium-
maatschappij, die de geestelijke 
waarden en instellingen van een 
vrije maatschappij ondergraven 
en deze uiteindelijk vernie
tigen. » 

De jonge betogers in Antwerpen 
spraken niet zo'n droeve woor
den, maar hun ludieke aanklach
ten kwamen daarom niet minder 
striemend aan : «Wordt Doel on
ze elektrische stoel?», en 
- Geld Is macht, macht wordt 
moord "... 

Ondanks het gure weer werd de 
anti-kernenergie-betoging van 
de Bond Beter Leefmilieu, van 
de Groene fietsers, van nog an

dere groepen een sukses. 
Er waren ook delegaties uit Ne
derland, Frankrijk, Engeland en 
Duitsland, evenals uit de Oost-
kantons. 

Momenteel is een anti-nucleair 
front in de maak dat op het poli
tieke vlak zal ageren, en onder 
meer de werken aan de opwek
kingsinstallaties van Euroche-
mic in Dessel wil kelderen. 

Op «het grote kernenergiege-
beuren», dat veel te weinig 
weerklank kreeg in de media, 
werd Doel uitgeroepen tot 
«dorp van het jaar»... Er waren 
nauwelijks enkele politici aanwe
zig. De manifestatie werd wél bij
gewoond door voorzitter Mau-
rits Coppieters van de Neder
landse kultuurraad, en door de 
volksvertegenwoordiger Nelly 
Maes (hds) 

tie daarvoor, gunstregelingen kun
nen getroffen worden met het 
oog op de aanstelling van leraars 
lichamelijke opvoeding Toen de
ze voor- en naschoolse bewa
king, weliswaar alleen ten gunste 
van het Rijksonderwijs maar met 
mogelijke kompensatie in de an
dere netten, werd bekend ge
maakt, protesteerde COV-natio-
naal en eiste veralgemening van 
deze Brusselse maatregel voor 
heel Vlaanderen De eis is ge
grond , het protest was echter 

méér dan verdacht Verdacht is 
eveneens dat het COV meent 
zich te moeten aansluiten bij het 
Egmontkomitee omwille van de 
benoeming te St-Lambrechts-Wo
luwe 

Als het COV zou willen konse-
kwent zijn met zichzelf, dan zou 
het de snelle toepassing van het 
Egmontpakt moeten eisen om
dat alleen op die wijze de Vla
mingen ieder nieuw St.-Lam
brechts-Woluwe zullen kunnen 
beletten. 

Vlaamse 
schoolbanken 
in Brussel 
staan stevig... 
Het Vlaams onderwijs in de 
Brusselse agglomeratie houdt 
stand. Dat blijkt uit een spoedtel-
ling, verricht door de NCC-kul-
tuurkommissie. Het basisonder
wijs (kleuter- en lager onderwijs) 
noteerde immers een relatieve 
winst van 0,03 th. 
Dat is zonder twijfel vooral te 
danken aan de intense promotie
campagne van het VOC en van 
de beleidsopties van de NOC. 
Toch is er geen reden om te jui
chen. Immers, in de Nederlands
talige scholen worden 150 kleu
ters minder dan vorig jaar ge
teld, én 596 jongeren minder in 
de lagere scholen... Die vermin
dering heeft ongetwijfeld te ma
ken met het dalend geboortecij
fer, én met de uitwijking. 
Bemoedigend is dat het Vlaams 
onderwijs in het Brusselse beter 
stand houdt dan het Franstalig 
onderwijs: de inschrijvingen in 
het Franstalig kleuteronderwijs 
bij voorbeeld zijn dit schooljaar 
gedaald met ruim 7 th. Daarbij 
moet dan nog bedacht worden 
dat één derde (in sommige klas
sen meer dan 90 th) van de Fran
se schoolbanken bezet worden 
door kinderen van gastar
beiders... 
We kunnen dus geenszins schrij
ven dat het Nederlandstalig on

derwijs in Brussel er op vooruit 
gaat, maar de posities worden 
bevestigd. Door de bestendi
ging van biezondere normen 
voor Vlaamse lagere scholen in 
Brussel werden 213 klassen ge
red, wat minister Decroo in het 
voorjaar geenszins kon garande
ren. 

Jarenlange pesterijen van fran-
kofone direkties en gemeente-
overheden werden grotendeels 
tenietgedaan. Hoewel de ge
meentebesturen van stad-Brus
sel en Sint-Lambrechts-Woluwe 
hun kapriolen blijven opvoeren. 

Belangwekkend op dit ogenblik 
— én ook prangend — is de situ
atie van het Nederlandstalig mu
ziekonderwijs in de Brusselse 
agglomeratie. Verschillende 
rijks- en gemeentelijke muziek-
akademies hebben moeilijkhe
den door een tekort aan leraars. 
Staatssekretaris Anciaux wees 
er onlangs nog op jdat heel wat 
Vlaamse muzikanten terecht 
moeten in het Franstalig muziek
onderwijs ; o.m. 150 Vlaamse 
leerling-kunslenaars in het Ter-
kamerenbos... 

Het kunstonderwijs in de Brus
selse agglomeratie verdient een 
dringende injektie. (hds) 

Onderwijs en Egmont 
Een van de bezwaren die men 
nogal eens hoort tegen het Eg
montpakt is, dat het inzake on
derwijs de belangrijkste dingen 
op de oude unitaire leest laat. 
Dat wordt dan voorgesteld als 
een tegemoetkoming aan 
Waals-Brusselse eisen, waar
tegen de Vlaamse onderhande
laars het hebben afgelegd. 
Deze voorstelling van zaken is 
verkeerd. Wijzelf betreuren, net 
als de VU-onderhandelaars, dat 
niet het hele onderwijspakket in 
het Egmontpakt steekt. De re
den daarvoor is allerminst kom-
munautair: het kan de Walen en 
de franstalige Brusselaars als 
dusdanig weinig schelen of on
derwijs er al dan niet bijhoort. 
Er is terzake echter geen eensge
zindheid onder de Vlaamse on
derhandelaars. Van vrijzinnige 
zijde — en met name vanwege 

de BSP — bestaat nog altijd de 
oude argwaan en het oude wan
trouwen en blijft men rekenen 
op de schoolvrede zoals hij na
tionaal werd vastgelegd in het 
schoolpakt. 

Voor ons, pluralistische federa
listen, kunnen deze argwaan en 
dit wantrouwen overtrokken lij
ken. Zij bestaan echter en als 
dusdanig vormen zij een politiek 
feit. , 

Men moet terzake niet wanho
pen. Men moet er voor zorgen 
dat de toekomstige Vlaamse 
staat dermate zal funktioneren, 
dat de ideologische minderhe
den aan hém en niet aan het Bel
gische vlak de verdediging van 
hun rechtmatige belangen toe
vertrouwen. De Volksunie speelt 
daarbij, vandaag en in de toe
komst, een belangrijke rol. 
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En bovendien 

voor wie zich geen nieuwe auto 
kan veroorloven en dus op zoek is 
naar een tweedehands in Leuven is 
de Citroen van de Zweedse gang
ster Clark OIofsson te koop 

bezoekt koning Boudewi|n donder
dag het kerncentrum van Mol 

j:al h>\ zich minzaam onderhouden 
met de kernenergiegeleerden 

hebben enkele duizenden jongeren 
zaterdag op uitnodiging van de 
Bond Beter Leefmilieu minzaam be
toogd tegen de kernenergie 

drong rektor De Somer van Leu
ven aan op een intense werking van 
de Vlaamse interuniversitaire Raad 

heeft minister Vandekerckhove 
reeds eerder in dezelfde zin gespro
ken 

werd de opening van het akade-
misch jaar aan de KUL besloten met 
het zingen van «De Vlaamse 
Leeuw » 

heeft de gemeenteraad van Ohay 
met eenparigheid van stemmen een 
motie goedgekeurd waarin de vesti
ging van een kerncentrale in Bohis-
saux scherp wordt afgekeurd 

wordt in Marche-en-Famenne een 
nieuw legerkamp opgericht op 2680 
ha Kostprijs vier miljard knotsen 

IS Andre Sabbe uit Heist nog 
steeds in hongerstaking reeds 40 
dagen 

kreeg hij gevangenissstraf omdat 
hij verdovende middelen zou ge
smokkeld hebben 

beweert hij nog steeds onschuldig 
te zijn maar uitsluitend gewerkt te 
hebben als tipgever voor de gerech
telijke politie 

zijn de Brabantse deputees (de 
ministers van de provincieraad) nog 
steeds zinnens om het estetische 
stort van St-UInks-Kapelle (langs-
heen de autoweg Oostende-Brussel) 
uit te breiden 

blijft de Dilbeekse gemeenteraad 
hardnekkig protesteren 

vrezen we dat, ook in dit vuile zaak
je tegen de macht van de deputees 
geen onkruid gewassen is 

organizeren anti-Egmonters uit
stapjes naar de zes faciliteitenge
meenten onder het motto «ken je 
de zes ' » 

zullen de deelnemers aan deze 
voettochten kunnen genieten van de 
heerlijke verkavelingen en wolken
krabbers die aldaar door nijvere 
(Vlaamse) gemeentevaderen werden 
gerealizeerd 

wandelen wij liever in de Egmont-
gemeenten daar hebben de verkave 
laars (nog) met alles verknoeid 

werd naar verluidt een Vlaams-na-
• tionale Partij opgericht 

werden WIJ op die perskonferen-
tie mot uitgenodigd 

hield de rektor van de Gentse rijks
universiteit een pleidooi voor de 
oprichting van nog meer kerncentra
les 

was hij voorzitter van de kommis
sie der Wijzen die begin vorig jaar 
zich in opdracht van de regering uit
sprak ten gunste van de kernener
gie 

ontkent de heer professor Julien 
Hoste hoegenaamd niet dat kerne 
nergie enorme ecologische bezwa
ren oproept Maar wil deze geleerde 
die risico's er bij nemen 

En bovendien 

«De Nieuwe»-Egmont: 
vijf zinnen, acht woorden 

Daarmee weten ze niet alleen zeer precies wat we van 
hen denken, maar kent men ook de diepere reden waarom 
we < Egmont bestrijden en zullen blijven bestrijden We 
haten elke lafheid, maar die van het plat opportunisme zo 
mogelijk nog meer dan.die van de profiteurs die hun 
voordeel hebben gedaan met < Egmont Ons streven is 
erop gericht de demoralizenng te verhinderen waarop de 
bourgeoizie van «Egmont> haar hoop heeft gesteld Ons 
doel Is te voorkomen dat Vlaanderen ten onder gaat in 
scepticisme en cynisme Want de geest waarin «Egmont 
IS geschreven, is er een van pornografie in plaats van 
politiek - — i - i — • 

Het informatieblad «De Nieuwe» blijft op originele wijze informatie 
brengen over het Egmontpakt 
We citeren het slot van het hoofdartikel (dd 30 september) of hoe 
«De Nieuwe » het Egmontpakt in vijf zinnen en acht woorden samen 
vat 
De direkteurs van De Nieuwe «gaan hun gang » 

nou ia wereldschokkend nieuws is het uiteraard niet En 
het weegt met op tegen de Vrije Tribunes over Egmont of 
tegen de wrekende kommentaren bij het fiskaal beleid Maar 
toen we door onze krantenknipsels wandelden en het lazen 
stonden zowel wijzelf als ons hart er even bij stil 
Koko Petaio heeft in een brief aan eerste-minister Tindemans 
het klemmende verzoek gericht dat de families Petrebos en 
Modest de Belgische nationaliteit zouden krijgen Koko Peta 
lo IS een Nederlandse zigeunerkoning De Petrebos sen en 
de Modesten zijn eveneens kinderen van de wind De beide 
families wonen al meer dan een halve eeuw in België Tot 
voor kort zo zegt Koko Petaio werden ze door de rijkswacht 
om de 24 uur van Antwerpen naar Brussel of terug geschopt 
De Nederlandse zigeunerkoning vraagt, dat de families een 
vaste standplaats zouden krijgen waar zij kunnen wonen en 
werken en waar hun kinderen school kunnen lopen Het min
ste wat men hen kan geven zegt Petaio is een Belgisch pas
poort 

Kinderen van de wind 
We zijn geboren en getogen in een wijk waar de kinderen 
van de wind destijds in onze reeds verre jeugd hun toen nog 
houten woonwagens in een kring kwamen zetten We zijn 
meer dan eens het wankele trapje opgeklauterd naar de 
ongelooflijke rommel of de ongelooflijke zindelijke rijkdom 
van de rijdende huizen We hebbien s avonds in hun vuren zit
ten staren we luisterden naar hun violen en gitaren als de 
zigeunerstrijkje afkwamen op de winterkermis in de stad 
om een stuk poesta of Andaloezie tussen de herbergtafels te 
laten waaien 
Nu zien we ze met meer Ze duiken alleen maar op als de een 
of andere reporter in kopijnood zit en zijn driejaarlijkse — 
sentimentele en goedbedoelde — reportage over het zwer 
vende volkje schrijft Af en toe zitten ze in het nieuws als er 
ook al eens een gauwdief in hun gelederen schuilt verneemt 
de krantenlezer onmiddellijk zijn zigeunerhoedigheid En 
soms lees je wel eens dat een groep wagens door de 
gemeentelijke politie over de gemeentelijke grens zijn gezet 
Waarheen ' Waarvoor ^ Waarlang ' Niemand volgt de kinde 
ren van de wind Behalve af en toe een zonderlinge kunste 
naar of een gespeciahzeerde pater 
En dan ga je met vakantie en dan wrijf je je ogen uit Twintig 
kilometer ver links van Le Grau du Roi is het strand van de 
Middellandse Zee bedekt met het schurft van onze konsump-
tiemaatschappij Tent naast tent caravan naast caravan zon
der drinkwater en sanitair met om de kilometer een friet 
kraam en de vieze troep van vettig papier En precies op 
dezelfde plaats staan twee drie bordjes «Defendu aux 
nomades » 
De nomaden die komen om te bruinen zijn van harte welkom 
De nomaden die al bruin zijn van bij hun geboorte worden 
vriendelijk of desnoods ook hardhandig naar elders verwe
zen Behalve een keer per jaar Als in Les Saintes Maries de 
la Mer de grote mei-bedevaart van alle Europese zigeuners 
wordt gehouden Dat is couleur locale dat trekt toeristen en 
deviezen daar spint de VVV zijde bij en dus mag het Voor 
eenmaal Een weekje Kwestie van de negocie 
Ach Koko Petaio lieve koning de graad van beschaving van 
een maatschappij mag gerust gemeten worden aan de mate 
van verdraagzaamheid die zij heeft voor de minderheden de 
anderen de afwijkenden Maar dan zijn we met fier Koko 
Petaio Moesten we nog in de oude buurt van onze verre 
jeugd zitten en moesten er nog houten woonwagens zijn we 
zouden beschaamd zijn om het wankele trapje op te klaute 
ren en binnen te komen in het huis van wie geen huis mogen 
hebben 

PROTEST TEGEN 
TWEETALIGE V I E R I N G 
TE M O L 

In een mededeling protesteert 
de Vlaamse Volksbeweging te
gen de tweetaligheid van de as 
feesten n a v het 25-|arig be
staan van het atoomcentrum te 
Mol Ze wijst op de taalwetover
tredingen in het verleden en eist 
de toepassing van het taaide
kreet (Vandezande) van 1973 
De eigen «taalregeltng» noemt 
de W B een aanfluiting van het 
dekreet in kwestie De W B kan 
overigens met aanvaarden, dat 
de koning deze tweetalige vie
ring, die als een provokatie over
komt, zou bijwonen 

Ook het VU-arrondissemenlsbe-
stuur Antwerpen en de Landelij
ke Bedienden Centrale hebben 
geprotesteerd tegen deze uitda
ging De direktie bleef echter als
nog op haar standpunt, dat nl 
Mol een nationale instelling is 
en dus tweetalig haar 25-jarig 
bestaan mag vieren Viering die 
zeer waarschijnli jk met inciden
ten zal gepaard gaan indien de 
direktie koppig blijft Van incivis-
me gesproken 

D U R E SIGARETTEN 

Het IS maar een weet, maar 
sinds 1951 IS de prijs van de 
Sigaretten gestegen van 10 fr 
per pakje naar 40 fr en straks 
met nieuwjaar naar 45 fr Dat er 
desondanks duchtig gepaft 
wordt bli jkt uit volgende cijfers 
in 1976 werden 20 miljard siga
retten en 12 miljard sigaren 
opgerookt Pijprokers en zelfrol-
lers namen 4989 ton tabak voor 
hun rekening In gans de wereld 
werden naar een Amerikaanse 
schatting in 1976 3850 miljard 
sigaretten gerook t ' 

HULDE AAN 
ANDRE DEMEDTS 
Naar aanleiding van de 70ste 
verjaardag van de zachtmoedige 
doch ook rotsvast overtuigde 
Vlaming Andre Demedts hebben 
zijn talri jke vrienden een hulde-
boek samengesteld dat geen ge
woon «Liber amicorum» is 
Ruim twintig bijdragen handelen 
over onderwerpen, die de schri j
ver, de dichter, de essayist en 
krit ikus, de taaiijveraar, de fla
mingant en de mens Demedts 
nauw aan het hart liggen 

Typerend voor de flamingant De
medts IS zijn streven, ja zijn hun
keren — samen met zovele Vla
mingen — naar «een eigen, 
Vlaamse staat > Eveneens daar
voor kenschetsend zijn uit
spraak « Ik zou Vlaanderen nog 
voor mijn dood willen vri j 
zien » 

De lijst van intekenaars is ko
lommen lang, een bewijs van de 
overgrote sympatie die Andre 
Demedts in de Nederlanden ge
niet, dwars door drie staatsgren
zen Intussen vierde de schrijver 
zijn 71ste verjaardag met een 
nieuw boek 

VERGETELHEID 

In zijn artikel «Blinde vlek» (DS 
van 1 oktober) waarin hij het 
gebrek aan internationale be
langstelling bij de Vlaamse man
datarissen hekelde, somde Ma
nu Ruys enkele loffelijke uitzon
deringen op deze regel op Hij 
vergat daarbij de VU-senatoren 
Frans Van der Eist en Hector de 
Bruyne en Kamerlid E Defacq, 
die steeds een zeer grote belang
stelling aan de dag legden voor 
het internationaal gebeuren 
Ook VU-senator Ballet had in

derti jd meer dan een oppervlak
kige internationale belangstel
ling 

VLAAMSE HUWELIJKEN TE 
BOSVOORDE 

Als gevolg van het taalincident 
op het gemeentehuis van Water
maal-Bosvoorde (burgemeester 
mevrouw Payfa leidde de huwe
l i jksplechtigheid van een kabi-
netslid van staatssekretaris An-
ciaux in het Nederlands, doch 
wenste het bruidspaar geluk in 
het Frans) zullen de trouwlus
tigen in deze gemeente voortaan 
vooraf moeten mededelen in wel
ke taal ze wensen te trouwen Zi j 
die het Nederlands verlangen 
zullen dooreen Nederlandsspre
kende schepen in de echt ver
bonden worden De Franstaligen 
zullen zoals voorheen door 
mevr Payfa verenigd worden 
Een incident was voldoende om 
«de (taal)orde» te herstellen 
Het zou interessant zijn aan de 
weet te komen hoe het in de 
andere Brusselse gemeenten 
met dergelijke plechtigheden 
taalkundig gesteld is 

«ONRECHTVAARDIG 
EGMONT-PAKT. 

Met enige vertraging gaan nu 
ook in Franstalige middens stem
men op tegen het Egmont-pakt 
(waarvan beweerd werd dat het 
alle frankofonen zonder uitzon
dering bevredigde) De Brussel
se afdeling van de onlangs opge
richte « Parti Radical Democra-
te» zal de bevolking voorl ichten 
over wat ze noemt « de onrecht
vaardigheid van het Egmont
pakt dat Brussel tot de negen -
tien gemeenten beperkt, een 
volksraadpleging weigert de 
Voerstreek aan haar lot overlaat 
en een tweeledig federalisme 
voorafgaat «Verder is de parti-
PRD van oordeel dat de Fransta
lige Egmont-onderhandelaars 
slechts een uitbreiding van de 
facil iteiten bekwamen waar
tegen echter nu reeds geprotes
teerd wordt m Vlaanderen - Van
daar de konHusie «In de ge
meenten rond Brussel werden 
de Franstaligen geofferd door 
de rechten van de mens om te 
rullen met de rechten van de 
grond » 

6 oktober 
Verjaardag van een nogal ei
genaardige gebeurtenis uit 
de tweede wereldoorlog 
vandaag Gebonden door 
hun verdrag met Polen had
den Frankrijk en Engeland 
onmiddell i jk na de Duitse in
val in Polen op 1 september 
1939 dadelijk de oorlog 
verklaard aan Duitsland 

(En niet andersom, zoals 
wel eens gedacht wordt) 
Op 6 oktober 1939 nu deed 
Hitler een vredesvoorstel 
aan Frankrijk en Engeland, 
voorstel waarop deze lan
den niet ingingen Het zou 
dan nog tot mei 1940 duren, 
zoals men weet eer Duits
land aanviel Het is hier niet 
de plaats om uit te maken 
wat eigenlijk de bedoe
lingen van Hitler waren met 
zijn vredesvoorstel en 
waarom men er niet op in
ging Trouwens de historici 
verschil len hieromtrent nog
al van mening Beperken wij 
ons dus tot de vermelding 
van het nogal eigenaardige 
feit een vredesvoorstel 
van Hitler kort voor hij zijn 
duivelse Blitzkrieg over het 
Westen het losbarsten 
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NEDERLANDSE TAALUNIE 

In een resolutie, goedgekeurd 
door de algemene ledenvergade
ring van de Vereniging van 
Vlaamsnationale Auteurs 
(VVNA) werd gevraagd naar de 
spoedige oprichting van een Ne
derlandse taalunie, ten einde de 
kulturele .integratie tussen 
Noord en Zuid te bevorderen. 

De VVNA kende haar eerste 
literaire prijs toe aan de Ant
werpse schrijfster mevrouw Jet 
Jorssen voor haar tri logie «Och 
Siemeneskinderen » 

K N O K K E N 

Het ziet ernaar uit dat er m de 
Belgische Boksbond in de ko
mende weken zal geknokt wor
den. Aanleiding was het dekreet 
betreffende de toekenning van 
subsidies, volgens hetwelk de 
sportfederaties moeten opge
splitst worden in taalvleugels. 

Vlaamse centen gaan alleen 
naar Vlaamse vleugels. Waalse 
naar Waalse. Heel wat federa
ties hebben zich reeds m die zin 
geherstruktureerd En dat wou 
nu ook de Boksbond doen Bij 
de voorbereidende bespre
kingen schijnen de Belgen zich 
echter zo dik te hebben gemaakt 
dat de Vlaamse provincies — en 
ook Brabant zou zich daarbij 
hebben aangesloten — afzonder
lijk hebben vergaderd. Zij be
sloten daarbij het volgende : als 
de voorziene herstrukturering 
door de schuld van de Walen 
niet doorgaat, zullen de Vlamin
gen een afzonderli jke liga vor
men. Of zij gelijk hebben. 

nOV f-C 1 B f iAB 
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Het Vlaamse Kruis 

Niets geleerd 

uit het verleden 
Verleden weekeinde werd 
de oprichting bekend ge
maakt van een VNP, zijnde 
een Vlaams Nationale Partij 
Lode Claes van zijn kant kon
digt de nakende opnchting 
van nog maar een partij aan 
En vervolgens is er een zgn 
« Vlaams-Nationaal Direkton-
um», dat zolang mogelijk de 
oppositie binnen de Volks
unie wenst te organizeren 
om dan uiteindelijk ook nog 
maar eens te gaan naar nieu
we partijvorming rond een 
nieuw programma 

Zwaar tillen we daar alle
maal met aan Het is voor 
iedereen duidelijk, dat de om
schakeling van de Volksunie 
van twintigjarige oppositie 
naar het beleid met zonder 
schok of stoot zou gaan Het 
meest opmerkelijke ver
schijnsel bij deze omschake
ling IS dat de partij, de partij
leiding en het partijkader — 
op een enkele luttele uitzon
dering na — trouw aaneen
gesloten blijven Dit geldt 
ook voor Brussel en Vlaams-
Brabant, waar de nadelige 
aspekten van het Egmont-
pakt nochtans zwaar aange

komen zijn bij de VU-militan-
ten 
Met de oprichting van konfi-
dentiele groepjes in en naast 
de partij heeft de Volksunie 
ook al in het verleden te 
doen gehad In 1965 moest 
de partij het hoofd bieden 
aan de infiltratie en scheu-
nng van o m enkele uiterst-
linkse elementen, ze deed 
het met sukses Aan het 
andere uiterste van het poli
tieke spektrum waren er al 
lang een aantal mensen, die 
de VU wilden ombuigen of 
vervangen Zij menen thans, 
in de verwarnng rond het 
Egmontpakt, een gelegen
heid daartoe te hebben Hoe
zeer ze ook opgesplitst zijn 
in onderling mekaar bekam-
pende groepjes, een ding 
hebben ze gemeen het gaat 
hen in de eerste plaats met 
zozeer tegen het Egmont
pakt, dan wel tegen de Volks
unie als Vlaams-nationale, 
vooruitstrevende en pluralis
tische partij 
Deze twee-drie-vier groep
jes, die het onderling al even
zeer aan de stok hebben als 
met de VU, groeperen een 
aantal mensen wier naam 

vaak al sinds jaren verbon
den IS aan pogingen om de 
V U te saboteren Karel Dil
len die zich losmaakte uit 
« Ware Di» om de nog zuiver
der «Voorpost» te gaan voor
zitten, pater Brauns die zich 
ook al in 1965 geroepen acht
te om de partij te «redden», 
Gerard Sleegers die een 
schitterende kans in Limburg 
nooit waar heeft kunnen ma
ken, Leo Wouters waarvan 
we met alle eerbied voor zijn 
histonsche verdiensten het 
trieste afscheid uit de poli
tiek niet kunnen vergeten, Ed
win Truyens die zeer recen
telijk de VU vervoegde om 
ze uit te hollen 
Al deze mensen — of ze nu 
te goeder trouw zijn of met 
— zouden we willen verwij
zen naar een gezaghebben
de Vlaams-nationale auteur 
Ze zouden er Elias maar 
eens moeten op nalezen, om 
vast te stellen welk onheil er 
in het verleden aangericht 
werd door hen die, onder het 
motto van zuiverder-te-zijn-
dan-de-zuiveren, het Vlaams-
nationalisme verscheurden 
en verdeelden 

Wat de Volksunie en het 
VU-kader betreft zijn we er 
van overtuigd, dat alvast zij 
de lessen uit het verleden 
met zullen vergeten en dat 
ze zich met zullen laten verlei
den tot de politiek van ver
baal en ideologisch opbod, 
die in het verleden meer dan 
eens rampzalig is geweest 

Brasser 

ziet... 

...Rubensjaar 

geslaagd 

15 september 1977 

Het Vlaamse Kruis v z w 
Gewest Pa jo t ten land 
i Dewolfstraac 8 

Liefst geen herbergdiskussies 

Mijne Heren, 

WIJ ontvingen in goede orde uw brief dd 2 september 1977 

Omwille van de uitstekende werking van de plaatselijke 
Rode Kruls-afdeling zien wij ons verplicht U de gevraagde 
toelating te weigerenj 

Aanvaardt, Mijne Heren, onze groeten van hoogachting 

In opdracht 
De Gemeen tesec re ta r i s , 

7 ~̂  
'f Berghmans 

De Burgemeester, 

/ / , - , 
F. Vergels 

Geen Vlaams Kruis! 
Het «Vlaams Kruis - gewest Pajottenland » vroeg op 2 sep
tember j l . aan burgemeester Vergels de toelating om ter 
gelegenheid van een veertiendaagse met een radiowagen 
in de gemeente rond te rijden en om enkele reklameborden 
te plaatsen. 
Op 15 september 1977 kwam het antwoord van Filip Ver
gels : een weigering. 
De Egmontburgemeester wil van geen Vlaams Kruis in 
zijn gemeente weten. 

Wie een inventaris opmaakt van 
de argumenten die thans in een 
aantal ernstig geachte persorga
nen tegen het Egmontpakt wor
den verspreid, valt van de ene 
verbazing in de andere 

Blijkbaar zijn ofwel alle middelen 
goed geworden, inbegrepen feite
lijke onjuistheden, moedwillig ver
keerd lezen van teksten of 
kwaadwillig negatieve interpreta
ties, ofwel zijn er een aantal men
sen die er mets van kunnen begrij
pen 

W I J herhalen dat wij het recht van 
eenieder op een eerlijke overtui
ging respekteren en dat wij begrij
pen dat men zorgen kan hebben 
om de onvermijdelijke consessies 
die met het sluiten van een ak
koord gepaard gaan Maar wij blij
ven herhalen dat de inzet te 
belangrijk is om op een ondeskun
dige of onwaardige manier behan
deld te worden 

Ter illustratie hieronder weer en
kele staaltjes 
Herhaaldelijk wordt, uitdrukkelijk 
of geinsinueerd, als argument ge
bruikt dat «zelfs» Tindemans of 
Chabert of Gaston Eyskens of 
Hendnk Fayat zich tegen het 
Egmontpakt uitspreken of zich er
van distantieren Daarbij ver
zwijgt men zorgvuldig dat bvb 
Gaston Eyskens de grote verant
woordelijke IS voor de ongelukki
ge operatie grondwetsherziening 
van '70 waarbij wij onze voor
naamste onderhandelingstroef 

kwijtspeelden en wij een vermink
te kultuurautonomie en onbe
staande waarborgen voor de Vla
mingen in Brussel inruilden tegen 
de grendelprocedures voor de 
Franstaligen, waardoor dezen 
een chantagepositie verwierven 
Daarbij vergeet men dat Fayat, 
bvb ongetwijfeld een overtuigd 
Vlaamsgezinde, als vooraan
staand socialist steeds de rege-
ringspolitiek heeft goedgekeurd 
en verdedigd zowel ten tijde van 
Hertoginnedal als van de grendel
grondwet 
Wat de houding van sommige ver
antwoordelijken van de CVP 
tegenover het Egmontpakt be
treft wordt het toch wel erg dat 
men van radikaal Vlaamse zijde 
als argument moet gebruiken, dat 
de anti-federalisten zich van het 
Egmontpakt distantieren 
Het IS immers een publiek geheim 
dat hogergenoemden in de grond 
van hun hart helemaal geen fede
ralisten zijn en mets beter vragen 
dan de unitaire strukturen zoveel 
mogelijk te handhaven 
Het zou integendeel voor de ra-
dikal-flaminganten een waarschu
wing moeten zijn en een aandui
ding dat in het Egmontpakt inder
daad een grondige hervorming 
van de Belgische staat is neerge
legd 
In een ernstige krant, die zich wel 
schijnt te specializeren in een 
systematisch negatieve interpre
tatie goedschiks-kwaadschiks van 
alle paragrafen en komma's van 

liet Egmontpakt, wordt boudweg 
beweerd dat de kuituurraden, later 
gemeenschapsraden genoemd, 
de bevoegdheid zouden verliezen 
om eigen personeel aan te werven 
Dit IS gewoon bespottelijk In het 
Egmontpakt is voorzien dat het 
algemeen statuut van het rijksper
soneel centraal geregeld blijft om 
sociale discriminaties tussen ge
lijkaardige ambten in gewesten 
en gemeenschappen te vermij
den en dit op verzoek van de vak
verenigingen 
Dit heeft mets te maken met het 
vaststellen van de kaders, die ten 
laste van de begrotingen van de 
gemeenschappen en gewesten 
vallen, en zeker met met het 
benoemingsrecht 
Dit wil natuurlijk met zeggen dat 
bij de uitwerking van het Egmont
pakt deze paragraaf met opnieuw 
eens onder de loupe kan geno
men Maar in ieder geval raakt de 
inhoud ervan het wezen van de 
politieke autonomie met 
Volgens de redenenng van deze 
krant zou men evengoed kunnen 
beweren dat de gemeentelijke au
tonomie met bestaat, de gemeen
ten geen personeelsbeleid kunnen 
voeren omdat het administratief 
statuut van het gemeentelijk perso
neel inderdaad globaal wettelijk i 
wordt geregeld 
Maar ja onder de gewestvorming 
a la Perm wanneer de CVP en de 
PVV het roer in handen hadden 
was het natuurlijk allemaal zoveel 
beter 
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Maurits Coppieters: 

Kultuurpaktkommissie moet bouwen 

aan een open samenleving 
Bi| de beëdiging van de leden van de nationale kultuurpaktkommis
sie, vorige vri jdag schetste Maurits Coppieters, voorzitter van de kul-
tuurraad voor de Nederlandse kultuurgemeenschap de opdracht van 
deze kommissie in het licht van het groeiproces van de Vlaamse 
bew^eging • in de Vlaamse kultuurgeschiedenis betekent het waar
maken van het kultuurpakt zonder enige twijfel een keerpunt», aldus 

-M Coppieters. 

Voor de Volksunie zetelen Paul 
Rock kabinetschef van Vic An-
ciaux en Arnold Herrebout (Lo-
dew de Raetstichting) als raads
leden 
Plaatsvervangers zijn Johan Ba
ke CDosfelinstituut) en Lutgart 
De Beul (Vlaamsnationaal studie
centrum) 
Uit de toespraak van voorzitter 
Coppieters lichten we volgende 
belangrijke passages 
« Op een historisch ogenblik in 
de geschiedenis van de Vlaamse 
emancipatie zijn onze beide in
stellingen tot stand gekomen de 
kultuurraad als een wetgevende 
vergadering van de geestelijk 
volwassen geworden Vlaamse 
gemeenschap, en de kultuur
paktkommissie als het hoge kolle
ge dat die geestelijke volwassen
wording begeleidt 
Het tot stand komen van de kul-
turele autonomie was ongetwij
feld een belangrijk moment in 
een lange ontwikkeling van strijd 
en groei Zij betekende het 
schuchtere begin van de institu
tionele erkenning van de ge
meenschappen in dit land 

Een groeiproces 

»De Vlaamse beweging was 
toch decennia lang niet alleen 

brief uit 
de oostkant ons 
Voor zover het met zou lukken om het Duitstali
ge gebied bij de eerste stap van het Egmont-
plan, de nakende grensafbakeningen uit de 
Waalse regio te houden, staat het wel vast dat 
het gebied razendsnel zal afzakken naar het sta
tuut van een Frans-Belgisch protektoraat 
Het bewijs hiervoor werd nog onlangs geleverd 
door een omzendbnef van het ministerie van 
Franse Kuituur aan de sport- en kultuurvereni-
gingen van Duits-Oostbelgie, die in aanmerking 
komen voor subsidiering Deze verenigingen 
werden verzocht, tijdig uitnodigingen voor hun 
aktiviteiten te richten aan het Cabinet du Mini-
stre de la Culture Frangaise, place Sainte Gudu-
le a 1000-Bruxelles Voor de kulturele aangele
genheden in het Duitstalig gebied was er, zo 
heette het verder, een speciale kabinêtsattache 
aangesteld die graag ter beschikking zou staan 
mochten er zich voor uw organizatie bijzondere 

.problemen stellen Ook liet minister Jean-Mane 
Dehousse verzekeren dat hij gans in het bijzon
der de belangen der Duitse kultuurgemeen
schap in het oog zou houden en dat hij grote 
belangstelling heeft voor de problemen van het 
Duitstalig gebied 

De Aachener Volkszeitung die in haar Eupense 
uitgave de volledige tekst van de brief uit het 
Frans Kultuurministerie afdrukte, herinnerde ge
past aan het Koninklijk Besluit van 20 septem

ber 1969, waarbij bepaald werd dat voor het 
Duits taalgebied de beide kultuurministers be
voegd zijn Het IS met ongepast te vragen, waar
om de minister voor de Nederlandse Kuituur 
niet ook een bnef gericht heeft aan de vereni
gingen van het Duitstalig gebied Het is evenmin 
ongepast te vragen, waarom er geen spieciale 
attache voor Duitstalig België is op het ministe
rie dat door mevrouw De Backer wordt geleid 

Zodat eindelijk eens zou begonnen worden met 
de verwezenlijking van het Vlaams-Waals even
wicht, dat tot op dit ogenblik steeds een dode let
ter IS gebleven Het is de allerhoogste tijd dat 
Vlaanderen zich, meer dan in het verleden, 
bekommert om het Duitstalig gebied opdat dit 
geen tweede Platdietse streek zou worden 
Als een Waalse Kultuurmimster zegt dat de 
belangen van het Duitstalig gebied hem nauw 
aan het hart liggen, moet men dubbel op zijn hoe
de zijn In de stap van minister Dehousse (PSB) 
kan men weliswaar in de allereerste plaats een 
poging zien om de efficiëntie van het door PSC-
mensen geleide « Kulturamt» voor het Duitstalig 
gebied de voet dwars te zetten Niet minder ech
ter IS de omzendbrief van de minister gericht op 
de verzwakking en deemoediging van de Raad 
der Duitse Kultuurgemeenschap die voorbijge
gaan wordt bij iedere denkbare gelegenheid 

HeSch 

een zich afzetten tegen de mach
ten die denationalizenng in de 
hand werkten en de volkskracht 
aan banden legden Zij was tege
lijk een proces van rijping en van 
geestelijke groei naar meer open
heid voor de grote gedachten-
stromingen waarmee het eigen
tijdse denker wordt gekonf'-on-
teerd Een proces ook waarin 
onze gemeenschap zich geleide
lijk — volgens veel ongeduldigen 
al te geleidelijk — een eigen 
plaats in de wereldsamenleving 
wist te verwerven en leerde het 
universele gedachtengoed dat 
de Lage Landen binnenstroom
de op autentieke wijze te ver
werken en te verruimen 

Het was een wijze beslissing van 
de grondwetgever de erkenning 
van de kultuurgemeenschappen 
en de bescherming tegen levens
beschouwelijke of ideologische 
discriminatie in eenzelfde grond
wet vast te leggen De wetgever 
heeft de bedoelingen van de kon-
stituante gekonkretiseerd en 
operationeel gemaakt door de 
oprichting van de kultuurraden 
en van de Vaste Nationale Kul
tuurpaktkommissie 

Aldus waren de instrumenten ge
schapen voor het voeren van 
een eigentijds kultuurbeleid Er is 
behoefte aan toetsing van elke 
beleidslijn aan een permanente 
konstruktief kritische houding 
tegenover de middelen van orga
nizatie in het licht van de doelein
den 

» In het recente verleden zijn de 
verschillende politieke partijen in 
de kultuurraad het in hoge mate 
eens geweest over de doelein
den van een demokratische kul-
tuurpolitiek voor onze gemeen
schap De door de regeringen uit
gestippelde t>eleidslijnen vonden 
instemming in alle frakties, bij 
meerderheid en oppositie 

Ook over de aan te wenden mid
delen heerste er een opmerkelij
ke eensgezinsheid zowat alle 
belangrijke dekrexen werden in 
de Kultuurraad eenparig aange
nomen Aldus kwamen wij a'-
lengs dichter bij de uitkomst van 
de Vlaamse beweging het 
samenwerken van alle groepen 
en de ontvoogding van ons volk 

Dekreten 

» Toch hebben de middelen niet 
altijd opgeleverd wat degenen 
die ze uitgedacht hadden beoog
den Het blijkt dat het oogmerk 
van sommige in het kultuurparle-
ment aangenomen regels — de-
mokratizering en uitsluiting van 
discriminatie — niet steeds 
wordt bereikt Bij de samenstel
ling van gemeentelijke raden 
voor kuituur en kulturele vrij
etijdsbesteding bij voorbeeld of 
bij de verdeling van subsidies 
voelen sommige groepen zich ge
dupeerd Niet altijd ten onrechte 
Het IS met uitgesloten dat soms 

de machtsmiddelen en de tegen
stellingen uit het verleden lokale 
autoriteiten tot bewuste discrimi
natie verleiden Maar wij stellen 
de vraag of vele gevallen van fei
telijke discriminatie zich niet voor
doen als de onverwachte en 
ongewenste gevolgen van de be
leidslijn die in de Kultuurraad 
werd gekozen en van de organi-
zatiemiddelen die werden ge
schapen In dit licht kan men het 
zelfs als puur geluk beschouwen 
dat in vele gevallen een toepas
sing van de regels tot stand 
komt die de grootst mogelijke 
groep bevredigt Ondertussen 
vraagt de toepassing van die 
regels van lokale overheid en kul
turele werkers evenzeer verbeel
dingskracht als het doen van 
keuzen 
>> In sommige gevallen zijn de 
regels niettemin onvoldoende 
duidelijk en vergen zij verfijning 
Zo gezien is uw hoog kollege 
met in de eerste plaats een recht
bank waarvan gemeentebestuur
ders en beleidsverantwoorde
lijken de uitspraken met enige 
beklemming tegemoetzien 
Veeleer zie ik als de opdracht 
van de Vaste Nationale Kultuur
paktkommissie de begeleider en 
de behoeder te zijn van de open 
samenleving Haar gezag en 
haar werkzaamheden bakenen 
aldus mede de weg af waar
langs WIJ opgaan naar het nieu
we Vlaanderen als een rugge
steun of een helpende hand 
voor allen die in de Nederlandse 
gemeenschap bouwen aan een 
open samenleving 
De operatie van herverdeling 
van de macht die door de uitvoe
ring van het Gemeenschapspakt 
en de recente samenvoeging 
van de gemeenten aan de gang 
IS zal naar alle waarschijnlijkheid 
nieuwe problemen doen rijzen « 
— Degenen die eraan werken 
mogen ter zake met vertrouwen 
uw uitspraken afwachten niet 
als vonnissen maar als zovele 
uitnodigingen om de beleidslij
nen van onze kultuurpolitiek an
dermaal te overdenken en ze 
kreatief vorm te g^ven 

Hoge verwachtingen 

»In die geest ook zou ik wensen 
dat de Vaste Nationale Kultuur
paktkommissie zich in haar jaar
verslag aan regering en kultuur
raden met beperkt tot een louter 
administratieve opsomming van 
haar aktiviteiten Men herinnert 
zich de vele diskussies over som
mige termen van de Kultuurpakt-
wet en het Kultuurpaktdekreet 
als «minderheden», «ideolo
gisch" «filosofisch» Er is her
haaldelijk gesteld dat deze tek
sten met voldoende duidelijk zijn 
om er zich op te toeroepen Het 
zou goed zijn als uw kollege zich 
over deze termen zou bezinnen 
en suggesties zou formuleren 
om de regels te verfijnen Het 
zou nuttig zijn als de Vaste Natio
nale Kultuurpaktkommissie in 
haar verslagen zou wijzen op 
onverwachte aspekten en op al
licht onbedoelde nevenaspekten 
van de vigerende wetgeving De
ze suggestie betekent meteen 
een blijk van de hoge verwach
tingen die ik in uw kollege stel 
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Vlaams Kruis vierde 50-jarig bestaan 

Nationaal VLK-voorzitter dr Deels tijdens zijn biezonder boeiende toe
spraak 

BRUGGE. — Zaterdag en zon
dag jl vierde het Vlaamse Kruis 
Zijn vijftigjarig bestaan met twee 
ontvangsten twee akademische 
zittingen een dankmis en een 
opvoenng van «Op de purpern 
hei» van Armand Preudhomme 
Een demonstratie van eerste hulp 
bij ongevallen zeer realistisch ge
suggereerd tot en met in shock
toestand verkerende met-gewon
den In feite begon het reeds vrij
dagavond met een ontvangst van 
Nederlandse en Duitse afgevaar
digden van soortgelijke organiza-
ties Een tocht op de feestelijk ver
lichte reien besloot deze voorope-
ninq 
De eigenlijke viering begon zater
dag met een tweede reietocht en 
een lunch Een akademische zit
ting in de prachtige grote zaal 
van het stadhuis onder zulke gro
te belangstelling dat de laatko
mers zich met een plaats op de 
monumentale trap moesten tevre
den stellen Heel wat vooraan
staanden woonden de zitting bij 
waarop achtereenvolgens natio
naal voorzitter dr Daels, provin
ciaal voorzitter dr Speybrouck 
en plaatselijk voorzitter dr Mar-
chau de lof maakten van het 
Vlaams Kruis waarvan ze elk op 
zijn beurt een bepaald facet nader 
belichtten VU-schepen Omer 
Dombrecht sprak de feestrede uit, 
waarin hij namens het stadsbe
stuur de leden van het Vlaams 
Kruis prees om hun onbaatzuchti
ge inzet ten dienste van de even
mens De schepen sprak de hoop 
uit, het Vlaamse Kruis tot in lengte 
van dagen te zien groeien en bloei
en 

De euchanstievienng in de St-Ja-
kobskerk was eveneens een ge

beurtenis Vooraan stonden tien
tallen rolstoelen met gehandicap
ten en hun VLK-verzorgers in 
smetteloos witte uniformen Mgr 
De Smedt, bisschop van Brugge 
prees op zijn beurt de inzet van 
het VLK in een wereld waarin 
het egoïsme de grootste verwor
venheid van de huidige mens 
schijnt te zijn In schnlle tegenstel
ling staat daartegenover een 
VLK, voor wier leden de naasten
liefde geen ijdel woord is Deze 
eveneens zeer druk bijgewoonde 
kerkdienst werd besloten met 
een tnomfantelijke Vlaamse 
Leeuw met een majestatische or-
gelbeleiding 
Een geslaagde opvoering van 
Preudhommes operette «Op de 
purpren hei» door het Koninklijk 
Lyra-toneel besloot deze eerste 
dag 
Ook 's zondags was de muziek 
van de partij Tijdens een akade
mische zitting in de grote zaal van 
het Provinciaal paleis vertolkte de 
«Uitkerkse Kantorij» enkele 
prachtige liederen, die tot hun vol
le recht kwamen in deze passen
de ruimte 
Goeverneur van Outryve verwel
komde de talrijke aanwezigen 
OW senator Coppieters, voorzit
ter van de Nederlandse Kultuur-
raad en wees op zijn beurt op de 
vele verdiensten van de jubileren
de vereniging Dr Speybrouck 
dankte voor de ontvangst waar
na voorzitter Coppieters in een 
korte toespraak erop wees dat 
het Vlaams Kruis met meer weg 
te denken is uit de Vlaamse 
gemeenschap, des te meer daar 
deze gemeenschap weldra eigen 
strukturen zal hebben waarin or-
ganizaties als het VLK ten zeer

ste zullen passen Strukturen die 
zullen dienen voor een goed ge
zag, zoals Lodewijk Dospel zei 
Tussenin werden gedenkpennin
gen uitgereikt aan de buitenland
se afgevaardigden nl De Katolie-
ke Nederlandse Vereniging voor 
eerste Hulp, «Lotus» uit Neder
land de « Arbeiterhilfe » uit Duits
land, de Johamters en de Malte-
zers 

Indrukwekkend was de glashelde
re slottoespraak van algemeen 
voorzitter dr Daels die waar
schuwde voor het overdreven ge
bruik van slaapmiddelen en medi
tatie Daarbij kwam hij als vanzelf 
terecht bij de drugs en de daar
aan verbonden gevaren Onheil
spellend IS het verbruik van soft 
en hard drugs bij de jeugd tus
sen 16 en 24 jaar is thans reeds 
10 procent van deze generatie 
verslaafd aan drugs « Het is onze 
verantwoordelijkheid die hier in 
het gedrang komt Wij mogen de 
zelftevredenheid met nastreven 
door middel van drugs en tranqui-
lisers maar door onze offervaar
digheid te bate van de evenmens 
Dit blijft een der krachtklijnen van 
het VLK Dr Daels legde dan de 
nadruk op het groot belang van 
de voorlichting van de bevolking 
door o m het VLK en als waar
schuwing en als hulp H'i ging hier
bij wat dieper in op de kankerbe
strijding, waarover hij enkele ver
rassende biezonderheden naar 
voor bracht Spreker drong ook 
aan op een betere en evenwichti
ge voeding die zonder korngeren-
de en aanvullende elementen kan
ker bevordert 

Na de overhandiging van fanions 
aan dr Speybrouck en dr Mar-
chand door de Nederlandse af
vaardiging, waarbij de Nederland
se afgevaardigde eveneens hul
de aan de Brugse afdeling bracht 
met de oproep tot de leden om 
verder de schouders te zetten 
onder het werk, dat veel meer is 
dan een hobby 

Een gezellige ontvangst, aangebo
den door het provinciaal bestuur 
besloot de voormiddagse feest-
viennq 

s Namiddags had in de Knapen-
kazerne een realistische demon
stratie van EHBO plaats, tot en 
met het overvliegen per helikop
ter naar het ziekenhuis van een 
gewonde Een passender slot 
had het VLK met kunnen beden
ken voor zijn gouden jubileum 
Dat we ons van harte aansluiten 
bij de talrijke gelukwensen 
spreekt vanzelf i 

(pdb) — Wat wil je 36 uren wer
ken of helemaal met werken ' ' 
De vraag luidt nu nog wel 40 
uren werken of met werken, 
maar aangezien we bij de voor
bije verkiezingen allen gestemd 
hebben voor een verkorting van 
de arbeidsduur dat stond immers 
in alle partijprogramma s stellen 
we de vraag 36 uren werken ? 
Een harde keuze 
Een keuze die er eigenlijk geen 
IS Waarom ook met halve dagen 
werken, of dne dagen per week 
of een week wel en een week 
niet"? Dat zou een keuze zijn Nu 

vrouwen een deeltijdse betrek
king zo berekende het subregio
naal tewerkstellingskomitee 
Gent-Eekio begin dit jaar Het 
NIS telde in 1969 al 119 000 per
sonen die deeltijds werkten 
Ruim 100000 daarvan waren 
vrouwen, voor 80 % tussen 15 
en 35 jaar Het grootst in aantal 
waren de gehuwde vrouwen Op 
minder dan tien jaar wasTiet aan
tal deeltijds werkende vrouwen 
toen verdubbeld 
De ervaringen van de bedrijven 
die een aanzienlijk aantal 
deeltijds werkende vrouwen te-

36 uren of 
niet werken? 

Tijdens de ontvangst op het Brugs stadhuis VInr dr Daels, eerste schepen Leys, schepen Dombrecht 
dr Marchaud, dr Speybrouck en de h Joris Verstraete Verder nog schepen Reynaert e a 

zijn het nog altijd uitzonderingen 
die een deeltijdse betrekking vin
den en krijgen Krijgen, ja van de 
baas Niet zelf kiezen 
Deeltijds werken past blijkbaar 
met in onze geindustnalizeerde 
maatschappij We hebben in de 
loop van de ontwikkeling van 
onze ekonomie een rol gekregen 
als aktieve man of als moeder 
aan de haard In tijden van hoog-
konjunktuur, als de fabrieken 
hun goederen met snel genoeg 
geproduceerd krijgen mag de 
vrouw wel het huis uit Dan is ze 
welkom in de werkplaats als ze 
40 uur wil werken Maar nu de 
bednjven hun personeel uitdun
nen en de kapitaalverschaffers 
elders opbrengsten zoeken, zijn 
het de vrouwen die het eerst 
terug naar huis moeten En 
straks zullen zij ook de eersten 
zijn om uit de werkloosheid te 
verdwijnen en definitief weer de 
vaat te doen en te poetsen 

Tenzij WIJ een andere richting uit
gaan minder werken, meer deel
tijds werken Dit past best in een 
vernieuwd rollenspel waarin man 
en vrouw gelijker zijn, vrijer en 
broederlijker Het past in een 
nieuwe verdeling van de vrije tijd 
en arbeidstijd Het past in een 
herverdeling van de arbeid in 
deze tijd van al te hoge werkloos
heid, in ons land en in de hele 
wereldekonomie 

We hoeven de deeltijdse arbeid 
met op sterk water te zetten in 
studiebureaus Er zijn al erva
ringen in ons land en in andere 
ontwikkelde landen In West-
Duitsland bv werkt al een vrouw 
op vijf deeltijds In de Verenigde 
Staten een op drie van de aktie
ve vrouwen In Nederland een 
op twee van de gehuwde vrou
welijke werknemers 
BIJ ons in Vlaanderen heeft onge
veer 12 % van de werkende 

werkstellen zijn positief De rer. 
dabiliteit is even hoog, de afwe
zigheid op het werk is geringer, 
het verloop zeer laag Andere 
ekonomische voordelen die ge
noemd worden gemak om de 
tewerkstelling snel aan te pas
sen aan de behoeften om pieku
ren op te vangen, om in vervan
ging van werknemers te voor
zien Tegen het deeltijds werk 
zou dan zijn de hogere bednjfs-
lasten (een vergroting van de 
loonadministratie en van de in-
looptijd) en de moeilijkere ar-
beidsorganizatie 

De vakbonden die wel voor 
werktijdverkorting zijn, hebben 
het nog met gezien in deeltijds 
werk ZIJ vrezen dat deze nieu
we soort van werknemers met 
bij hun bonden zal aansluiten en 
dat werknemers hun inkomen 
zouden kwijt raken aan anderen 
die deeltijds een aanvullend inko
men zoeken Alsof wij zelf met 
kunnen kiezen hoe wij ons ge
zinsinkomen samenstellen 
En voor sommigen onder ons 
blijkt de keuze al uit het toene
mend aantal dat deeltijds gaat 
werken Uit onderzoek bij vrou
wen komt een voorkeur voor 
deeltijds werk naar voren die 
gaat van een derde over twee 
derde tot 85 % 

Het komt er dan op aan die men
sen de vrije keuze te laten hoe 
ZIJ hun beroepsaktiviteit gezinsin
komen en taakverdeling regelen 
Daartoe moeten nog steeds een 
aantal voorwaarden vervuld wor
den kinderbewaarplaatsen en 
oppas gelijke uurregeling in on
derwijs en bednjven, afwezig-
heidsdagen bij ziekte van een 
kind volledige gelijkberechtiging 
van man en vrouw en een aan
passing van de sociale wetge
ving aan het deeltijdse werk 
Dan pas kan iedereen vrij kiezen 
hoe hij gaat werken 
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Indira Ghandi 
krachtproef 
begonnen 

Het was te verwachten dat de 
nieuwe meesters van India een 
poging zouden doen om Indira 
Ghandi, gewezen eerste minister 
van het reusachtige subkontinent 
uit te schakelen net zoals zij een 
tijdlang haar politieke tegenstre
vers tijdens een penode van al
leenheerschappij achter slot en 
grendel liet sluiten Ze werd dan 
ook deze week aangehouden 
doch enkele uren later vrijgela
ten 

Het bewind van de thans zestigja
rige dochter van Nehroe kende 
hoogten en laagten Hoogten wa
ren de Indische overwinning op 
Pakistan waardoor Bangia Desh 
onafhankelijk kon worden Laag-
tepunten zijn de korruptie (waar
aan haar lievelingszoon zich 
schuldig maakte) en de manier 
waarop tot kinderbeperking werd 
overgegaan Was de ekonomie 
er op vooruit gegaan de meerder
heid van de Indiase kiezers ver
gaf het Indira Ghandi met dat ze 
weinig sociale vooruitgang h^eft 
bewerkt Een en ander verklaart 
de nederlaag van haar Kongres-
partij in maart jl Toen was ze 
verplicht af te treden Sindsdien 
wordt India geregeerd door een 
zeer heteroklite koalitie van partij-

De zestiger jaren zijn voorbij • • • 

(jeeveedee) « Wat moet de koningin dinsdag zeggen wanneer 
ZIJ' onder het toeziend oog van het Oranje-zonnetje de Sta-
ten-Generaal opent en de plannen moet voorlezen die zij met 
haar regering voor het komende jaar heeft opgesteld '^' 
Deze retorische vraag lazen we zaterdag voor een week in 
een van de grote Nederlandse dagbladen Het was toen drie 
dagen voor de opening van het parlementaire jaar 1977-78, 
een plechtigheid (Prinsjesdag genoemd in Noord-Nederland 
omdat traditiegetrouw de jeugdige nazaten van de regerende 
vorst of vorstin mochten meerijden in de stoet die hel eve
nement afsluit) die inmiddels al voorbij is 

En inaerdaad kon koningin Julia
na in haar zogeheten Troonrede 
geen lijst van plannen opdissen 
want op dat moment was er nog 
steeds geen nieuwe regering al
thans geen nieuwe ministers
ploeg Bijna vier maanden wa
ren vorige week dinsdag verstre
ken sinds de kabinetsformatie 
begon Men zal zich wellicht her
inneren dat de Nederlandse ver
kiezingen van eind mei een uit
slag opleverden die wees in de 
richting van een nieuwe rege
ring van socialisten en knstende-
mokraten Maar omdat de von-
ge regering die dezelfde samen
stelling had gestruikeld was 
over het wederzijdse wantrou
wen tussen de twee partners 
was te verwachten dat het op
nieuw smeden van de «oude» 
koalitie ook voortdurend door 
dat wantrouwen gehinderd zou 
worden Zo is het inderdaad 
gelopen Socialisten (Partij van 
de Arbeid) en knstendemokra-
ten (CDA) waren als het ware 
gedoemd om opnieuw met el
kaar in zee te gaan Er was geen 
sprake van een soort gezamenlij
ke bezieling van elkaar « aanvoe
len» of van een eendrachtige 
aanpak Men volgde feitelijk het 
noodlot dat nu eenmaal zo be
schikt had Immers iedere ande
re partijenkombinatie zou zo 
zwak staan dat binnen weinig 
tijd een «alternatieve» regenng 
uit elkaar zou klappen 
Het IS dan ook waarlijk geen 

wonder dat de slepende kabi
netsformatie (die nog voortduurt 
op het moment dat we deze bij
drage schrijven) tot een soort 
lamlendigheid onder de bevol
king en tegelijk tot ineengezakte 
inspiratie bij de onderhande
laars heeft geleid Het resultaat 
lijkt dan ook nauwelijks beloften 
in te houden Of om het met de 
woorden van een belangrijke 
Amsterdamse krant te zeggen 
«De verbeeldingsloosheid komt 
aan de macht » 

Uiterst vaag en wemelend van 
onduidelijkheden zijn immers de 
afspraken waartoe Partij van de 
Arbeid en CDA samen met de 
herrezen partij van de Demokra-
ten '66 zich verbonden hebben 
Vele dagen werd gebakkeleid 
over de magische letters VAD 
waarmee het plan wordt aange
duid om werknemers te laten 
delen in de overwinsten die een 
bedrijf maakt De regenngsfor-
matie liep er zelfs op stuk Toen 
de brokken gelijmd waren en de 
«lange mars» werd voortgezet 
rolde er een bleek kompromis 

uit de bus De werknemers zul
len dan ook weinig van de met 
zoveel tamtam aangekondigde 
VAD (Vermogensaanwas-
deling) merken 
BIJ het onderwerp abortus liep 
het opnieuw mis Op zichzelf 
was dat niet verbazingwekkend 
want de tegenstrijdige stand
punten van «rooms» en «rood» 
over abortus zijn al lang bekend 
Na dagen van marchanderen en 
manipuleren brak weer een 
avond aan waarop formateur 
Den Uyl naar de koningin stapte 
om zijn opdracht terug te geven 
De CDA-oud-minister (Onder
wijs) Veringa sloeg daarop aan 
het lijmen en jawel hoor hij 
kreeg een kompromis voor el
kaar Nauwelijks echter had 
men besloten om te gaan praten 
over de verdere formatiepunten 
(defensie onderwijs woning
bouw demokratizering enz) of 
bij de CDA kregen sommigen 
spijt van het abortus-kompro-
mis Er gingen weer brieven 
over en weer over de interpreta
tie van bepaalde teksten en zo 
ging het onderwerp abortus 
(waarover de onderhandelaars 
het op papier eens waren gewor
den O een eigen leven leiden tus
sen de andere informatiege
sprekken door Wie daar iets 
van snapt mag het zeggen 
Denk u daarbij in de befaamde 
Hollandse degelijkheid de Hol
landse bureaukratie en de Hol
landse betuttelanj en het zal 
u lezer duidelijk zijn waarom 
er waarschijnlijk niemand meer 

over een nieuwe regenng zou 
praten als vaardige journalis
ten met dagelijks de slappe 
pap opklopten en toch maar 
weer in de media brachten 

Zo gezien past de troonrede 
van de koningin waarin nauwe
lijks iets konkreets gezegd 
werd helemaal in de sfeer van 
het noodlot dat boven de onder
handelende partijen hangt 
Waarschijnlijk ontstaat er dan 
ook helemaal geen opluchting 
als de foto van de nieuwe minis
tersploeg staande op de trap
pen van het koninklijk paleis 
Soestdijk genomen is Menig
een in Den Haag voorspelt 
trouwens dat een nieuw kabi
net-Den Uyl het met langer dan 
een jaartje zal volhouden Een 
bekend politiek journalist die 
zich afvroeg op Joop den Uyl en 
zijn mannen na vier jaar van wei
nig indrukwekkend regeren 
soms aan het eind van hun 
Latijn waren vatte het zo sa
men «De ideeën lijken vrijwel 
op ( ) talloze zaken die al heel 
lang om een oplossing vragen 
( ) blijven weer hangen met 
dezelfde pros en contras van 
jaren her En Wiegel belooft 
alweer een «frontale aanval- in 
de public-relationsstijl die al vier 
jaar niets uithaalde -

Dat IS de Nederlandse politieke 
situatie eino september 1977 
Een land op weg naar een kwart 
miljoen werklozen een land zo 
als de afgelopen week tot veler 
onthutsing bleek met honderd
duizenden analfabeten (kinde
ren en zwakzinnigen met meege
teld) 

Kortom een land waar nog 
altijd alles mogelijk lijkt maar 
waar de slaapverwekkende 
sfeer hand over hand toeneemt 
De zestiger jaren zijn definitief 
maar dan ook heel definitief 
voorbij 

en die op vele vlakken radikaal 
tegengestelde opvattingen aan
kleven Een dergelijke regering 
moet dan ook met heel wat moei
lijkheden rekening houden te
meer daar mevrouw Ghandi zich 
vlug van haar nederlaag heeft her
steld en sinds enkele weken zelfs 
resoluut in de tegenaanval ging 
op meetings, waarop telkens gro
te menigten haar entoesiast be
groetten Dit verontrust de nieu
we meerderheid en herstelde de 
orde binnen de Kongrespartij 

Terecht zei mevrouw Ghandi 
(geen familie van Mahatma Ghan
di) dat haar arrestatie geen rech
terlijke maatregel was doch een 
politieke zet Dat ze het klappen 
van de zweep kent bleek uit haar 
aanbod aan de politie, haar in de 
boeien te slaan, wat de bevelvoe
rende politie-officier wijselijk wei
gerde te doen Dit gebeurde im
mers ten aanschouwe van duizen
den aanhangers van de gewezen 
eerste minister die zich voor haar 
residentie hadden opgesteld en 
na haar wegvoenng slaags ge
raakten met de politie 

Het IS nu zo dat de twee tegen
strevers van 1971 Ali Boetto van 
Pakistan en Indira Ghandi beiden 
last met de justitie hebben en (tij
delijk) van hun macht zijn be
roofd Een proces Ghandi en haar 
eventuele veroordeling zal de bin
nenlandse vrede niet ten goede 
komen Voor de eerste keer 
sinds de nederlaag van hun partij 
betoogden leden van de Kongres
partij op straat Dat zal zich herha
len en denkelijk tot botsing leiden 
met aanhangers van de huidige 
meerderheid Ook in Pakistan 
blijft het onrustig Het Indische 
subkontinent lange tijd een zwaar 
element van evenwicht in Zuid-
Azie dreigt de speelbal te worden 
van middelpuntvliedende krach
ten wat onvermijdelijk zijn weer
slag op de rest van de wereld zou 
hebben De zaak Ghandi is geen 
gewone zaak van korruptie al 
krijgt de heerszuchtige dame nu 
van het zelfde laken een broek 
als nauwelijk een paar jaar gele
den de oppositie van toen 

ERRATUM 

De zetduivel heeft ons een 
loer gedraaid op biz. 8 van 
«Wij» van 22 september. 
In het artikel «Duits kans
arm in Elzas en Lotha
ringen » komt als voetnoot 
(2) de volgende tekst voor-
«Enkele jaren geleden 
kreeg hij uit Bonn het 
Grosskreuz des Bundesver-
dienstordens.» Deze tekst 
werd door de zetduivel ver
wezen naar inspekteur-ge-
neraal Holderith , een man 
die inderdaad verdiensten 
voor de Duitse taal verwor
ven heeft In werkelijkheid 
moest die tekst verwijzen 
naar «recteur Prelot» die in 
1945 alle Duitse lessen met 
eén pennetrek afschafte. Hij 
en niet Holderith, werd met 
het «Grosskreuz» onder
scheiden. 
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ANTWERPEN 

Zoersel op zoek naar Egmontkoers 
ZOERSEL — 20 september 1977 half negen. Bakkershof in Halle. Gonzende 
geluiden van een 100-tal belangstellenden voor de ledenvergadering. Veel 
volk, als je weet dat een «politiek debat» de hoofdschotel van de avond is. 
Een bondige inleiding door voorzitter Walter Joris i.v.m het voorbije werkjaar 
en een hartelijke uitnodiging om aanwezig te zi)n op het VU-bal (vrijdag 21 
oktober in Bakkershof, Eikenlaan 2, Halle). Daarna een warme oproep door 
fraktieleider Wim Van Haegendoren om weldra bestuursverantwoordelijk-
heid op te nemen. Tevens een uitnodiging om elke eerste maandag van de 
maand aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting. 

Gastsprekers voor deze avond 
Raymond Mattheyssens (volksver
tegenwoordiger) en Walter Luyten 
(stafmedewerker aan het Dosfelinsti-
tuut) Het onderwerp van de avond, 
jawel, het Egmontpakt Ter herinne
ring dat pakt werd door VU-Zoersel 
reeds bij zijn geboorte als een mis
kraam bestempeld Een verkeerde 
diagnose' Dat wilden wij toch wel 
eens vernemen uit goede bron 
Raymond Mattheyssens deed het 
ganse Egmontsprookje nog maar 

ANTWERPEN (STAD) 

Dienstbetoon elke maandag van 16 
tot 19 u op het sekretariaat, Wetstr 
12, door volksvertegenwoordiger A 
De Beul Tel 3684 65 

Bestuursverkiezingen. op donder
dag 27 oktober Kandidaturen binnen 
op het sekretar.aat, schriftelijk, ten 
laatste op dinsdag 11 oktober De 
leden worden verwittigd leder aange
sloten lid voor 1 juni 1977 is stemge
rechtigd 

eens uit de doeken Met deskundig
heid en overtuiging Tot slot maakte 
hij een balans op van de voor- en 
nadelen van het pakt Of hij dan inder
daad <• pro » was ' In zijn geheel «ja » 
We moeten immers met twee voeten 
op de grond staan Om ons doel te 
bereiken moeten we door een zure 
appel Toch ook « nee » en met verbe
tenheid wees hij om op de immorali
teit van de nieuwe faciliteiten 
Dat Walter Luyten 't mes in de won
de zou zetten, was verwacht Uitste
kend gedokumenteerd man Maar 
met een diep doordringende uitdruk
king van onrust Een idealisme dat 
door geen tijdelijke tegenslag ge
smoord wordt Met 'n verrassende 
konklusie meer dan ooit VU i Het erg
ste IS broedermoord Het Vlaams-na-
tionale vlaggeschip moet ongehavend 
uit de strijd komen Met het FDP voor 
ons en de traditionele partijen in de 
rug IS hernieuwd radikalisme een 
Vlaams-nationale plicht 
Het publiek was niet gekomen om te 
applaudisseren Wel met keiharde vra
gen Wat baat ons het Brusselse veto

recht ' Hoe zit het met reëel zelfbe
stuur"? Is het Egmontpakt een ant
woord op -Gedaan met geven en toe
geven » ' Waarom juist nu in de rege
ring"? 

Enkele nuchtere bedenkingen 

1) Onze afdeling houdt met van 
«voorgebakken- informatie Oog en 
oor voor positieve maar ook voor 
negatieve aspekten 
2) De negatieve aspekten moeten 
binnen de VU met alle mogelijke mid
delen bestreden worden 
3) Ook dit debat heeft de onzeker
heid in vele harten met weggenomen 
4) Pro en contra liggen toch dichter 
bij elkaar dan we vermoedden 
5) Het Egmontpakt is hoegenaamd 
geen einddoel, slechts een stap naar 
«reëel zelfbestuur» (JA) 

MEERHOUT 

WENSEN 
In naam van gans de Meerhoutse 
Volksunie-gemeenschap wenst het 
bestuur aan Vital Dox een spoedig 
herstel toe Geen enkele omstandig
heid heeft ooit zijn Vlaamsgezindheid 
kunnen temperen Geen enkele om
standigheid, zelfs niet deze onver
wachte ziekte, zal hem zijn levenszin 
en opgewektheid doen verliezen Dit 
laatste hopen wij van harte, want een 
echte Vlaming verliest nooit zijn edele 
slagvaardigheid 

Antwerpse akademici en Egmont 
« We hebben allemaal uitge
breid de kans gehad 
— om de juiste teksten van 

het Egmontakkoord te 
bestuderen 

— om de stellingname van 
onze politieke verant
woordelijken uit de drie 
Vlaamse kontrakterende 
partijen en 

— om de soms diametraal 
hiertegenoverstaande 

stellingname van de 
meeste Vlaamse kultuur-
verenigingen te bestude
ren 

leder van ons, die bekom
merd IS om het uiteindelijke 
lot van de Vlaamse volksge
meenschap, heeft nu stilaan 
zijn eigen opinie opgemaakt 

Het IS onvermijdelijk 

— gezien de ingewikkeld
heid van de materie 

— gezien de imponderabilia 
die nog samenhangen 
met de interpretatie van 
de teksten, het gieten er

van in wetsvormen, de 
komende grondwetaan
passingen 

— gezien de vele onbeken
de faktoren — zoals de 
goede trouw van alle con
tracterende partijen, 

dat we opinies aantreffen in 
alle nuances gaande van de 
totale afwijzing tot het aan
vaarden van het pakt als 
een stap m de goede rich
ting 
We zullen elk van ons onze 
eigen verantwoordelijkheid 
moeten opnemen om ons 
persoonlijk inzicht te grond
vesten, en om dit te toetsen 
aan dit van onze vrienden 
«Ik wil hier echter een op
roep doen tot al onze leden, 
tot welk inzicht ze ook mo
gen gekomen zijn laten we 
de kiem van de tweespalt 
met gedijen tussen diegenen 

— tof welke partij ze ook 
behoren — die moeten trach
ten politiek waar te maken 
en in reële termen om te zet

ten, deze idealen waaraan 
ze evenzeer verknocht zijn 
als wij zelf enerzijds en die
genen die kunnen en zullen 
blijven hun fundamentele in
zichten formuleren vanuit 
een vrije en ongedwongen 
positie —- omdat ze niet aan 
direkte machtsuitoefening 
gebonden is — anderzijds 
In 1926 schreef de Neder
landse historicus Pieter Geyl 
het bekende citaat dat ook 
nu aktueel is « dat de vloek 
van de beweging de waan is 
dat er tussen konstruktieve, 
reformatorische politiek en 
radikale beginselpolitiek een 
tegenstelling bestaan zou 
«Verzoening van die twee, 
zonder verwatering van het 
laatste, maar met gestadige 
aandacht voor het eerste, 
dat IS, zou ik zeggen, de gro
te behoefte van het ogen
blik. » 

H VANSTEENLAND, 
voorzitter 

VVA-Antwerpen 

Nationale 
VU-kaderdag 

Gent, zaterdag 22 oktober 1977 
Kongreszaal Floraliënpaleis 

PROGRAMMA 

* Wat doet de Volksunie in.de regering? 
* Volksunie waarheen ? . 
* Volksunie noodzakelijker dan oo i t ! 

ALLE KADERLEDEN EN LEDEN 
ZIJNWELKOM 

In de voormiddag zullen de arrondisse-
mentsbesturen, de leden van de Partijraad 
en onze parlementsfrakties mekaar ontmoe
ten. 

BOECHOUT 

ADRESWIJZIGING 
Voorzitter Alex Peelers is verhuisd, 
hij bleef wel in dezelfde straat wonen 
maar dan in nummer 3 
Iedereen die onze voorzitter nodig 
heefi, vindt hem in de Kapelleveld-
straat 3 in Boechout (tel 557229) 

PARTIJBLAD 

De Volksunie Boechout-Vremde gaat 
een eigen blad uitgeven op 300 ek-
semplaren (voor de gehele gemeen
te) Momenteel wordt er een redaktie-
raad samengesteld, die dan de volledi
ge verantwoordelijkheid zal dragen 
voor het afdelingsmeuws Iedereen 
die wil meewerken, als los of vast 
redakteur neemt best eventjes kon-
takt op met Mark Van Oytsel, Mus-
senhoevelaan 11 in Boechout Of tele
foneer even op nummer 555861 

VERGADERINGEN 

Nog even ter hennnering elke eerste 
dinsdag van de maand vergadert het^ 
partijbestuur van de VU en op de der
de dinsdag wordt er vergaderd over 
speciale projekten zoals redaktie-
raad, balkomitee, enz 

NIEUW RAADSLID 

Tijdens de gemeenteraad van augus
tus legde John Peeters (Vremde) de 
eed af als gemeenteraadslid Hij volgt 
hiermee Mevrouw Van Brussel-Ver-
minnen op die voorzitster is gewor
den van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Proficiat, 
John, de VU en Vremde rekenen op 
U 

RANST-BROECHEM-
EMBLEM-OELEGEM 

GEBOORTE 
Vanuit onze afdelingen werden vol
gende geboorten gemeld 
BIJ de familie Raymond Kerremans-
Cautereels te Emblem op 28 juli 1977 
een dochtertje «Els» 
BIJ de familie Robert Devnendt-Groe-

nen te Oeiegem op 5 juli 1977 een 
zoontje «Tom» 
Van harte proficiat aan de beide 
ouders 

DEURNE 

NIEUW BESTUUR 
Zaterdag 24 september jl werd het 
nieuwe afdelingsbestuur verkozen D 
Daelemans, B Dedrie, M Dedne-De-
grave, D De Knijf, M De Knijf, C De 
Ridder, J Heyndnckx, P Mortelmans, 
Eug 1 heys, M Uytdewilgen, P Vande-
walle, E Vannot 
De nieuwe voorzitter Benny Dedne. 

BELANGSTELLING VOOR 
RUBENS 
Het door de VU-Vrouwenkring mge-
nchte bezoek aan de Rubenstentoon
stelling was een sukses om en bij de 
40 personen volgden onze gids tus
sen de onvoorstelbare massa's bezoe
kers Dank zij de kennis en de welbe
spraaktheid van de gids hebben we 
allen veel bijgeleerd over de achter
gronden van de verschillende schilde
rijen, met alleen qua inhoud maar ook 
qua kompositie en techniek 

SEPTEMBERFEESTEN 
De septemberfeesten in Deurne 
(door het gemeentebestuur hardnek
kig bevrijdingsfeesten genoemd, wat 
met de oorsprong van deze wijkker-
missen helemaal mets te maken 
heeft) waren ook voor de VU-Deurne 
een groot sukses De bedrijvigheden 
in ons lokaal kende geen grenzen 
dank zij de bereidwilligheid van Eug 
Theys verkocht onze VU-Vrouwen-
kring honderden koppen soep en 
kraak-meneertjes, enkele van onze 
jongeren kwamen met het oude sjoel-
spel op straat waarvoor oud en jong 
belangstelling toonden Anneke Herey-
gers en Katelijne Noels (twee zeer 
verdienstelijke jongeren) gaven zelfs 
een demonstratie van echt kantrklos-
sen 

DE KINDERKLAROEN 
De door onze jongeren ingenchte kin
deroppasdienst blijft werkzaam inlich
tingen bij een van de initiatiefnemers 
Katehjne Noels, tel 243581 
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VU-toeterincidenten in Katelijnse 
raad tegen schijndemokratie 
Heel wat kranten brachten reeds verslag uit over de toeterincidenten t i jdens 
de gemeenteraadszitt ingen In de fusiegemeente St -Kate l i jne-Waver /O-L-
Vrouw-Waver Voor wie het polit iek leven in deze gemeente niet van nabij 
volgt, l i jkt het optreden van de VU-gemeenteraadsieden eerder eigenaardig 
en uit de verspreide berichtgeving kan men moeil i jk de achtergronden en de 
ontwikkel ing van de polit ieke spanning in deze gemeente volgen. We wil len 
onze lezers dan ook de ruimste Ihformatle hierover doorspelen. 

Het IS algemeen geweten dat de 
Volksunie te St-Katelijne-Waver door 
een intense werking sinds 1969 (toen 
telde deze partij zes leden) is uitge
groeid tot een sterke oppositiegroep 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1970 behaalde de V U reeds 
drie gemeenteraadsleden De CVP 
had er toen tien en de BSP twee Een 
oppositie-akkoord maakte het toen 
mogelijk dat men de gemeenteraad 
moest samenroepen indien de vijf 
oppositie-gemeenteraadsleden hier
om verzochten Dit gebeurde uitzon
derlijk bv wanneer de CVP-meerder-
heid weigerde de voorstellen van de 
minderheid te behandelen of wanneer 
men verhinderde dat de minderheid 
aan het woord kwam 
Via de fusie-operatie werd St-Katelij-
ne-Waver en 0-L-Vrouw-Waver 
samengevoegd Te O -L -Vrouw-Wa-
ver was de CVP-aanwezigheid groter 
dan de VU-aanhang zodat men bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 

1976 een overweldigende overwin
ning van de CVP in de fusiegemeente 
kon verwachten, te meer daar de 
BSP praktisch met bestaande was in 
Waver De resultaten waren echter 
voor de VU zeer positief deze partij 
verdubbelde haar aantal zetels (van 
drie naar zes), terwijl de CVP haar 
meerderheid in verhouding kon be
houden (van tien naar vijftien) en de 
BSP met enige moeite haar twee 
zetels opnieuw verwierf 
Hierdoor verloor de oppositie op het 
nippertje de begeerde 1/3 van de 
zetels, nl negen op vijfentwintig en 
heeft ze een zetel te weinig om via 
extra-gemeenteraadszittingen de 

meerderheid te verplichten enigszins 
rekening te houden met haar agenda
punten 

Opposi t ie ui tschakelen 

De groei van de V U en haar dinami-
sche oppositie, waarbij men op basis 
van een uitgebreid beleidsprogramma 
bestendig de meerderheid met voor
stellen bestookt, en de stevige situatie 
van de CVP in de fusiegemeente, 
waren de oorzaken van een herop-
flakkeren van de spanning tussen 
deze beide partijen 
De BSP komt gewoonweg met meer 
aan bod tussen deze beide machts
blokken in de gemeente, zodat ze er 
de voorkeur aangaf meer en meer 
aan te leunen bij de CVP, die bereid
willig overging tot een zekere vorm 
van samenwerking 

Zo werkte de BSP samen met de 
CVP om de V U uit het dagelijks 
bestuur te houden van het O C M W 
waar nochtans een oppositiesamen-

gaan de mogelijkheid had geboden 
éen vertegenwoordiger van de min
derheid in dit bestuur te verwerven 
De zes VU-gemeenteraadsleden ston
den dan ook alleen tegenover een 
CVP-BSP-groep van negentien raads
leden De CVP stak met onder stoe
len of banken dat ze met de V U geen 
rekening meer wilde houden in de 
gegeven omstandigheden 
Volksvertegenwoordiger Michel Van 
Dessel werd burgemeester en sinds 
de eerste gemeenteraadszitting op 1 
januari 1977 bleek duidelijk dat hij wil
de afrekenen met de VU en haar frak-
tievoorzitter volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, die onder meer de 
CVP-plannen aangaande het GOM-
projekt dwarsboomde 
De VU-voorstellen werden in de ge
meenteraad summier besproken of 
door stemmingen van de dagorde 
van de zittingen afgevoerd, terwijl de 
VU-gemeenteraadsleden bestendig 
gehinderd werden om tijdens de zit
tingen het woord te nemen Bij de par
lementsverkiezingen kwam de twee
strijd Van Dessel-Somers opnieuw in 
alle scherpte tot uiting en de verhou
dingen tussen beide politieke groepen 
verbeterde er met op, toen bleek dat 
CVP-volksvertegenwoordiger Michel 
Van Dessel 870 voorkeurstemmen 
verloor en VU-volksvertegenwoor-
diger Joos Somers 3060 voorkeur
stemmen bijwon Bovendien verloor 
de CVP in Katelijne-centrum 6 t h en 
won de V U 5,5 t h en dit is betekenis
vol omdat volksvertegenwoordiger 
Van Dessel in Katelijne-centrum 
woont en deze deelgemeente steeds 
kon beschouwen als een CVP-bol-
werk 

Het GOM-projekt dat in deze wijk zou 
uitgevoerd worden en waartegen de 
V U zich uitgesproken had verzet, 
heeft schijnbaar zijn invloed gehad op 
de verkiezingsresultaten Dit heeft on
tegensprekelijk de harde houding van 
de CVP tegenover de V U versterkt, 
zodat de CVP al het mogelijke deed 
om de VU te beletten het woord te 
voeren tijdens de gemeenteraadszit
tingen Men wilde kost wat kost de 
oppositiestem uitschakelen 

V U : i n s p r a a k waarborgen 

Gedurende verscheidene gemeenre-
raadszittmgen maakte de CVP de 
bespreking van de VU-voorstellen on
mogelijk door bv voortijdig de zitting 
te verlaten, zodat men met meer in 
aantal was en men met meer rechtma
tig kon vergaderen De V U kon mets 
ondernemen om deze weinig demo-
kratische situatie om te buigen Protes
ten tegen deze schijndemokratie naar 

PIANO'S 
DE MONTE 

Rechtstreekse invoer van Duitse piano's: 
Zimmerman, Schimmel, Ibach 
Orgels: 
klassiek, ontspanning 
Alle muziekboeken en -instrumenten, als: 
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz... 
Direkt uit voorraad! 

FIRMA DE MONTE, 
Adegemstr. 9, 2800 Mechelen 
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voor gebracht tijdens op elkaar vol
gende zittingen werden gewoonweg 
terzijde geschoven De vraag de rech
ten van iedereen te eerbiedigen werd 
spottend genegeerd 
De V U voerde aan dat haar zes ver-
kozenen door het volk werden aange
duid en het wettelijk gewaarborgd 
recht hebben in de gemeenteraad te 
spreken en voorstellen te doen Er ver
anderde mets aan de houding van de 
CVP en een reeks VU-punten kwa
men tot driemaal toe op de agenda 
van de Katelijnse gemeenteraadszitti-
n len, zonder dat ze besproken wer
den 

Voor de zitting van 30 juni verklaarde 
de VU met langer te kunnen berusten 
in deze situatie en kondigde aan het 
normaal verloop van de gemeente
raad onmogelijk te zullen maken in
dien de CVP haar houding niet zou 
herzien 

Daar er niets veranderde en de burge
meester zelfs weigerde aan de VU-
fraktieleider Joos Somers het woord 
te verlenen wanneer hij in opdracht 
van zijn groep een verklaring over de 
feiten wilde afleggen om een redelijke 
oplossing te vinden, verschenen spe
ciale toeters, die het onmogelijk 
maakten iets van wat er gezegd werd 
te verstaan De punten van de meer
derheid werden dan in een ijltempo 
via gebarentaal afgewerkt, terwijl de 
punten van de minderheid opnieuw 
met in behandeling werden genomen 
In een poging om deze komische situ
atie een passende wending te geven 
en het normaal demokratisch spel in 
de gemeenteraad te herstellen, 
schreef fraktievoorzitter Joos So
mers een « Open Brief» aan CVP-bur-
gemeester Van Dessel met de vraag 
een meer verdraagzame houding van 
hemzelf en zijn groep te waarborgen 

BIJ het begin van de zitting van 1 sep
tember heeft de CVP opnieuw de 
inspraakmogelijkheden van de V U be
knot en geweigerd haar woordvoer
der te laten spreken Ondanks een 
bemiddelingspoging van VU-gemeen-
teraadslid Frans Eaymenants, die 
steeds een gematigde houding aan
neemt en op een eigen wijze de VU-
fraktie aanvult, volhardde de CVP in 
haar opvattingen over de demokratie, 
zodat Frans Raymenants uit protest 
tegen deze CVP-houding en uit solida
riteit met zijn VU-kollega's, zoals hij 
ter zitting zelf verklaarde, de gemeen
teraadszitting verliet 

V U - g e t o e t e r deed de C V P van 
mening veranderen 

Het vertrek van Frans Raymenants 
maakte echter weinig indruk op de 
CVP, die de tussenkomsten van de 
V U bleef negeren Hierop werden 
zoals op 30 jum opnieuw de toeters 
bovengehaald De punten van de 
meerderheid werden dan op dezelfde 
komische wijze in gebarentaal «be
sproken » en toen de aanwezigen half 
doof aan de agendapunten van de 
minderheid geraakte, waarbij ook en
kele punten van de BSP stonden, die 
de CVP met voor het hoofd kon sto
ten op het gevaar af dat sitiepartijen 
opnieuw tot elkaar zou brengen wer-
de VU-voorstellen eindelijk in behan
deling genomen De gespannen sfeer 
was voelbaar 

Het IS bijna ongelooflijk dat men in 
een grote gemeente als de fusiege
meente St-Katelijne-Waver toeterinci
denten moet orgamzeren om als be
langrijke minderheidsgroep aan het 
woord te komen Er schort duidelijk 
iets aan de bestaande mentaliteit 
waarbij de meerderheidsgroep ver
geet dat onze gemeentelijke wetge
ving de inspraak en kontrole van de 
oppositie waarborat 

Verder moet het toch mogelijk blijven 
dat persoonlijke politieke tegenstel
lingen wijken voor een normaal funk-
tioneren van de gemeenteraad De 
twee grote politieke groepen in de 
fusiegemeente St-Katelijne-Waver 
moeten tot een zeker evenwicht ge
bracht worden waarbij men zich 
houdt aan de spelregels van de demo-
kratische werking van onze instel
lingen De heftigheid van de politieke 
strijd in deze gemeente mag met lei
den tot uiterste stellingnamen noch in 
het ene, noch in het andere kamp 
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7 SCHILDE-'S GRAVENWEZEL: VU-bestuursverkiezingen om 
20 u 30 in zaaltje. Kerkstraat 24, 's Gravenwezel 

8 BOECHOUT: Liefdadigheidsbal «Beschuttende Werkglaats-
Boechout» met Samantha en haar orkest Onder voorzitter
schap van kultuurschepen Frans Schvvpn»: 

8 HOBOKEN : 16e VU-bal in zaal « Nieuwe Spiegel -, Kioskplaats 
met orkest « Bert Lenny Combo » Inkom 80 fr 

15 BROECHEM : Vlaginhuldiging met VU-fanfare Drumband Kem-
penland Vertrek om 16 uur aan de kerk 

15 M O L : Kruiden-tentoonstelling en -demonstratie van 14 u tot 18 
u in zaal 't Steentje, Mark t Ook op 16 oktober van 11 tot 18 u 
Organizatie van de Federatie Vlaamse Vrouwen met medewer
king van Fik Seymus, Herboloog 

21 NIJLEN : VUJO-kleinkunstavond met Wim de Craene om 20 
uur in feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg 

22 LAAKDAL (Vorst-Veerle-Eindhout): VU-afdelingsbal in zaal 
Vinea, Dorp, Veerie 

28 BOECHOUT : Bestuursverkiezingen van 20 tot 22 u in 't Gilde-
hu s 

28 KONTICH-WAARLOOS : VU-bestuursverkiezingen in lokaal Al
cazar (dus j i iet op 21 oktober O 

29. Gee l : VU-bal om 20 u 30 in Parochiecentrum Holven Orkest 
V V Sextet 

Sprokkelnieuws uit Ranst-Oelegem 
Dank zij de aanhoudende interpella
ties van Frans Rotty (VU) wordt nu 
aan alle eigenaars nog de gelegen
heid geboden om gratis de waterlei
ding tot aan hun eigendom te krijgen 

W e r k e n te Emblem 

Ingevolge moeilijkheden om het riole
ringswater langs de ring van Lier kwijt 
te-geraken, werd de raad verzocht de 
afvoer te laten gebeuren langs de 
Vruntenlaan, waar een pomp is voor
zien Dit deed bij de VU-raadsleden 
de vraag rijzen of het water nu berg
op zal moeten lopen 

Verkavel ing Spruyterhofstraat 

De zoveelste goedkeunng van een 
wegentracee werd gevraagd, terwijl 
nog honderden kavels onbebouwd 
blijven 
Een gedeelte van deze verkaveling 
ligt in het gewestplan-Antwerpen als 
landbouwzone, waar enkele kapitaal-
vergende en intensieve tuinbouwbe-
dnjven gelegen zijn 
De V U IS van mening dat het be-
stuurskollege het nog altijd nodig acht 
om vnendendiensten te moeten bewij
zen 
Toen de BSP met de meerderheid 
meestemde kwam er beroering bij het 
publiek en gaf de burgemeester het 
zoveelste bevel aan de twee veld
wachters in aktie te treden. 

Omle id ingswerken te O e i e g e m 

Schepen Graaf de Bergeyck (ruimtelij
ke ordening) en makelaar in onroeren
de goederen, wou een 40 jaar oud 
projekt doorvoeren, zogezegd om het 
groot verkeer uit de dorpskom te 
weren 
Voor deze weg moet 900 m2 speelter-
rein van de meisjesschool onteigend 
worden en zal de fameuze weg de 
straat kruisen 

Gewestp lan 

Schepen Graaf de Bergeyck verge
noegde zich met enkele uitbreidingen 
van woongebieden en een zeer zwak
ke houding tegenover de grote nng 
De V U ging van leer tegen die nng, de 
grondspekulatie, de wijziging van de 
Kromstraat en het duwvaartkanaal 

I N Z A G E R E C H T 

Frans Rotty (VU) ging al onmiddellijk 
in de aanval omdat de oppositie met 
de voorziene tijd gegund werd om het 
raadsbundel te kunnen inzien Daarbii 
had schepen graaf de Bergeyck deze 
bundel nog meegenomen ook Ant
woord van de schepen « Dit zal met 
meer gebeuren » 

PERS VERLIET 
R A A D S Z I T T I N G 

Zave lput ten 

De V U vroeg uitleg over de fameuze 
zavelputten te Oeiegem Geruchten 
over het storten van chemische afval, 
verspreid via de radio werden door 
de schepen van sociale zaken ont
kend, maar hij beloofde de putten te 
zullen laten dichten 

Toen schepen graaf de Bergeyck de 
fraktieleider van de V U (Jules De Cuy-
per) verweet dat hij de pers bewerkte 
om te zijnen gunste te schrijven, ver
liet een gedeelte van de pers de 
raadszaal 

VU-Arendonk plant 
aktief najaar 
Het volksumebestuur afdeling Aren
donk vergaderde op 15 september 
Een woord van dank aan alle leden 
voor hun aanwezigheid, zodat het 
bestuur voltallig kon vergaderen 
Enkele van de 16 agendapunten die 
werden behandeld 
Besloten is een sinterklaasfeest te 
orgamzeren voor de kinderen van 
VU-leden afd Arendonk, ook de klein
sten van « WIJ —abonnees worden uit
genodigd 10 bestuursleden zegden 
hun medewerking toe, om dit, toch vnj 
omslachtig werk, tot een goed einde 
te brengen Datum en plaats in een 
volgende benchtgeving en door aan
schrijving 

Om VUJO in onze afdeling te starten 
werden enkele jongeren op deze ver-
gadenng uitgenodigd Ze verklaarden 
zich bereid de nodige kontakten te leg
gen, om een vaste VUJO-kern te vor
men Z e kunnen rekenen op een volle
dige medewerking van het afdelings
bestuur 
Begin november verkiezing van een 
nieuw afdelingsbestuur Hiervoor wor
den alle leden aangeschreven Nieu
we kandidaat-bestuursleden zijn 
steeds welkom 
Onze gemeentemandatans zal een 
overzicht samenstellen van een jaar 
VU-deelname Te bespreken op de 
volgende bestuursvergadering 
Impulsen werden gegeven voor wat 
betreft nieuwe ledenwerving Ook 
aandacht voor nieuwe « WIJ «-abonne
menten Afdeling Arendonk startte 
hiermee reeds op 1 september 
Er werd tevens een nieuwe lijst voor 
het sociaal dienstbetoon samenge
steld om zo onze mensen nog beter 
te kunnen dienen 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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LIMBURG 
Op woensdag 14 september 1977 kwamen de Maaseikse gemeente
raadsleden bijeen teneinde te beraadslagen over, onder andere, een 
wijziging van een beslissing die ze per 14 juli '77 genomen hadden in 
verband met de verkoop van een deel industrieterrein Vastgesteld 
werd. alhoewel onze VU-raadsleden hier reeds jaren geleden voor 
gewaarschuwd hadden, bij monde van Jef Cornelissen en Leo Pie-
ters, dat de kopers van industrieterrein, voor een spotprijs, bouw
grond voor eigen huis kregen terwijl dit niet de bedoeling was Naar 
aanleiding van de bespreking wees de oppositie, bij monde van Jaak 
Cuppens, de meerderheid op het feit dat onze gemeente grote 
behoefte heeft aan goedkope bouwgrond « De prijzen liggen overal 
hoog" was het antwoord Toch moeten wij vaststellen dat de 

Grondbeleid in 
fuziegemeente li/laaseik 

gemeente met vreemd is aan dergelijk fenomeen Wanneer een 
gemeentebestuur bereid is 1000 fr per m2 te betalen bij de aankoop 
van een stukje grond voor een elektnateitskabine. en 3 000 fr per m2 
neer te tellen bij de aankoop van een stuk grond voor een koliektor. 
kan men toch met stellen dat een efficient grondbeleid gevoerd 
wordt in deze fusiegemeente 
Vaststellen dat de bevolking van Maaseik met groeit kan iedereen, 
maar in de CVP-meerderheid is blijkbaar niemand bereid (of 
bekwaam) om de jeugd binnen de muren te houden Wie het ont
werp van gewestplan aandachtig bekijkt ziet duidelijk dat Opoeteren 
aan het uitsterven is Wie gaat daar wat aan doen ? 
Grondbeleid is direkt verbonden aan huisvesting. huisvesting hangt 
samen met akkommodatie Voor de uitbreiding van de elektriciteits-
lijn naar de stortplaats (om aan de opzichter van die stortplaats licht 
te geven) wordt 239000 fr uitgegeven Voor de verbetering van de 
elektriciteitslijn in de Houwstraat waar verschillende gezinnen reeds 
jaren te kampen hebben met te laag voltage is geen geld en wordt 
het probleem verschoven, voor de zoveelste keer Dat de meeste 
mensen in Opoeteren bijna het ganse jaar water te kort komen inte
resseert de CVP-meerderheid blijkbaar met Dat de weggebruikers 
dagelijks hun leven riskeren tussen Neeroeteren en Niel-bij-As is met 
zo belangrijk, men kan veel beter 5 miljoen uitgeven voor de aanleg 
van voetpaden in de Langerenstraat 
En zo zijn er nog tientallen gevallen in de fusiegemeente Maaseik' 

As weer aan slag 
Na de verdiende vakantie is onze 
afdeling weer haar werking begon
nen Vooreerst is eind augustus ons 
informatieblad - Vrij As » verschenen 
Dit veel gelezen blad in onze gemeen
te kent nu reeds zijn achtste jaargang 
en wordt wat vorm en inhoud betreft, 
steeds degelijker 
Op de bestuursvergadenngen van 12 
en 26 september werden de aktivitei-
ten voor het najaar besproken Er zal 
een poging gedaan worden het leden
aantal gevoelig te verhogen. Het 
herfstbal van de afdeling zal door
gaan op zaterdag 5 november in zaal 
Elkerlyck Ook werden de bestuurs-
verkiezingen voorbereid 
Vermelden wij nog dat onze gemeen
teraadsleden Jos Truyen, Norbert 
Dieussaert en Michel Thijs de zit
tingen kruiden met talrijke en degelij
ke tussenkomsten waardoor zij het 
de meerderheid met gemakkelijk ma
ken 

VUJO-Limburg : nieuwe start 
De lange str i jd tegen de aanleg van de A-24 onder impuls van VUJO-Limburg 
en VUJO-voorzi t ter Johan Sauwens, gesteund door oud-provincieraadslid 
Jaak Gabriels en de andere VU mandatarissen heeft opmerkeli jke resultaten 
opgebracht voor de Volksunie bij de recente parlementsverkiezingen. Onze 
parti j onderging een verjongingskuur. Na zijn benoeming als burgemeester in 
Bree werd Jaak Gabriels volksvertegenwoordiger. Wil ly Desaeyere verwierf 
ook een zetel in de Kamer. 

Alhoewel in verband met de aanleg 
van de A-24 nog geen beslissing 
gevallen is, gaat VUJO-Limburg op
nieuw aan het werk 

VUJO-provinciaal voorzitter Bert Van 
den Boer gaat binnenkort soldaatje 
spelen Tijdens een vergadering op 3 
oktober 1977 werd een nieuw provin
ciaal bestuur verkozen voorzitter 
Enk Eyckmans, Bocholterstr 10, te 
3690 Bree , sekretaresse Godelieve 
Weetjens, Pastoorstr 2, te 3650 Ro-
tem-Dilsen, penningmeester Bert 
Van den Boer, Over 't Waterstr 3, te 
3583 Overpelt vorming Johan Sau
wens, Parklaan 5, te 3740 Bilzen , orga-
nizatie Jan Vliegen, Opitterkiezel 
232, te 3692 Opitter-Bree, propagan
da Claude Berghmans, Smoutweg 1, 
te 3671 Dorne-Opoeteren 

Naar aanleiding van de afdelingsbe-
stuursverkiezingen richt VUJO-Lim-

OKTOBER 

6 L O M M E L : Gespreksavond «Egmont Vlaamse nederlaag of 
overwinning » Spreker. volksvertegenwoordiger en burgemees
ter van Bree Jaak Gabriels Deskundige uitleg door Leo Neels, 
assistent K U Leuven van Prof De Meyer 

15 HALEN-ZELEM : VU-Breugeliaans feest om 20 uur in de Paro
chiezaal te Zelem Inkom 200 fr Inschrijven bij bestuursleden 

15 HOUTHALEN-HELCHTEREN : Kaartavond om 20 uur in café 
bij «Moen», St-Leonardusstraat In samenwerking met Ver
bond Vlaamse Gepensioneerden 

16 GENK: VUJO-Limburg bespreking resoluties 3de VUJO-Kon-
gres om 10 u Slagmolen 

burg een dringende oproep naar alle 
Volksunie afdelingen Neem in uw 
rangen een verantwoordelijke op 
voor VUJO . bevorder de VUJO-wer-
king in uw kern i 

Afspraak voor de bespreking van de 
resoluties van het derde VUJO-kon-
gres zondag 16 oktober om 10 uur in 
de Slagmolen te Genkledereen op 
post I 

NEEROETEREN-OPOETEREN 

Ingaand op de oproepen van VU-voor-
zitter Schiltz en volksvertegenwoor
diger Willy Kuipers tijdens het VUJO-
vormingsweekend van Cadzand, 
heeft het afdelingsbestuur van Neer-
oeteren-Opoeteren, op de vergade
ring van 29-9-1977, een inventaris 
opgemaakt van de mogelijke aktivitei-
ten die kunnen georganizeerd wor
den om de afdelingen nieuw leven in 
te spuiten 

Zo verwachten wij binnenkort de 
geboorte van een VUJO-kern Op de 
vergadering van 28 oktober as zal 
beslist worden welke mandatarissen 
zullen aangesproken worden om de 
verschillende luiken van het Volks
unie-programma te komen uiteenzet
ten 

De organizatie van een dienstbetoon 
IS ook volop aan de gang Verschillen
de kulturele aktiviteiten worden voor
bereid voor 1978 

Kortom, onze afdeling heeft heel wat 
in petto voor de volgende maanden 

Nieuw bestuur in afdeling Bilzen r\ [\[\rr\[7\[^[^[^[^ 
Op vri jdag 30 september j l . hadden mentsraad werden aangeduid Pierre ^ ^ • ^ • M ^^M ^ H V ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ H J ^ ^ B V ^ m M ^ ^ • • V Op vr i jdag 30 september j l . hadden 
de statutaire bestuursverkiezingen 
in de afdeling Eigenbilzen plaats. 
Deze afdeling omvat de vroegere 
gemeenten Eigenbilzen, Hoelbeek 
en Mopert ingen. Tradit iegetrouw is 
Eigenbilzen de eerste afdeling in het 
arrondissement Tongeren-Maaseik, 
die tot de statutaire verkiezingen is 
overgegaan. 

Het nieuwe bestuur ziet er uit als 
volgt voorzitter Jan Appermans, se-
kretans Lucien Smeets, penningmees
ter Arnold Oosterbosch, propaganda 
Jean Geraerts, organizatie Pierre Co-
ninx, VUJO Paul Steegen, andere 
bestuursleden Herman Steegen en Jo
zef Greven Hier komen nog bii de 
gemeenteraadsleden Guido Jans en 
Evrard Raskin 

In dit bestuur komen dne nieuwe
lingen voor Paul Steegen, Herman 
Steegen en Jozef Greven Het lijdt 
geen twijfel dat zij met de andere 
bestuursleden, die reeds heel wat 
ervaring hebben, in de beste verstand
houding zullen kunnen samenwerken. 
Als afgevaardigen voor de arrondisse-

mentsraad werden aangeduid Pierre 
Coninx, die reeds eerder lid was, en 
Jean Geraerts Ook kreeg een uittre
dend bestuurslid de eretitel van zijn 
funktie, nl René Biesmans Voordien 
was deze titel reeds toegekend aan 
twee andere gewezen bestuursle
den Pierre Gerits, eerste voorzitter 
van de afdeling, en Clement Keppers 

De verkiezing van het nieuwe bestuur 
had plaats onder leiding van de uittre
dende voorzitter Jan Appermans, in 
aanwezigheid van senator Raskin en 
provincieraadslid Johan Sauwens 

Laatstgenoemde hield in de loop van 
de vergadering een uitvoerige en 
gedetailleerde uiteenzetting over het 
optreden van de VU-fraktie in de 
gemeenteraad van Bilzen Zoals be
kend bestaat deze fraktie uit vier 
leden, te weten dr Jan Dops, Guido 
Jans, senator Raskin en provincie
raadslid Johan Sauwens 

W I J zijn ervan overtuigd dat het nieu
we bestuur, de taken die hun wach
ten, met de grootste inzet en bedre
venheid tot uitvoering zal brengen 

te winnen ! 

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-Stnjtem 
Tel 054/33.37.56 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. 02/268.14.02 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 - 2000 Antwerpen 
Tel. 031/37.45.72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 425 4642 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/2347 94 

IDEL -Tel. 011/53.4349 
Gelegenheidsgrafiek Huwelijk - Geboor
te Zelfklevende plakband en etiketten 
Houten drukletters • Reklamekalenders 
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BRABANT 

Wordt Leuven de satellietstad 
van Brussel? 
Herhaalde malen vestigden we hier de aandacht op de uiterst gevaarli jke 
grond- en bouwspekulatie ten westen van Groot-Leuven, in de zone gelegen 
tussen de Gasthuisberg, de oude Tervuursesteenweg, de oprit van de E-5 en 
de universitaire campus Voor dat gebied bestaan er geen goedgekeurde bie-
zondere bestemmingsplannen noch een struktuurplan Het definit ief gewest
plan (dat kan herzien worden in 1980) voorziet voor dat gebied liefst 14 uit-
breidingszones met een totale oppervlakte van ongeveer 117 ha Voegt men 
daarbij het 35 ha tellende Kareelveld in het noordwesten van de stad bekom 
je een totaal van meer dan 150 ha Die oppervlakte vertegenwoordigt 70 % 
van de totale oppervlakte aan woonuitbreidingsgebieden, bestemd voor 
groepsbouw in Groot-Leuven Volgens ruwe schattmgen (een gemiddelde 
van hoogbouw en individuele bouw) is er alleen al in het beschreven woonuit-
breidingsgebied een woonkapaciteit voor 40000 inwoners 

Die gegevens komen uit een verslag 
van het wijkkomitee Terbank West 
dat zich thans zorgen maakt over de 
dreigende stedelijke vi/ildgroei ten 
westen van Leuven links en rechts 
van de opnt van de E 5 Die weg is de 
navelstreng die Leuven met Brussel 
verbindt Er langs bevinden zich aan 
trekkelijke woongebieden voor het 
vestigen van een wanordelijke slaap
stad voor frankofone Brusselaars 

D e b i n n e n s t a d 
v e r k r o t , de l ande l i j k ke 
o m g e v i n g w o r d t v e r o w e s t 

Volgens de mee&L optimistische voor 
spellingen zal de Leuvense bevolking 
tegen het jaar 2000 met 22500 inwo 
ners toenemen Welnu de helft van 
de voorziene uitbreidingsgebieden 
ten westen van Leuven volstaan al 
om die aangroei op ordelijke wijze op 
te vangen Dan wordt er nog geen 
rekening gehouden met de steeds 
groeiende woonkapaciteit in de bin
nenstad als ce stedelijke overheid 
het verstand heeft halt toe te roepen 
aan de voortschnjdende afbraakwoe-

Studiecyclus 
« Openbaar 
vervoer» 
De Stichting-Lodewijk de Raet organi-
zeert op 18 okt 10 nov 1 dec 15 
dec te Kessel-Lo een studiecyclus 
«Openbaar vervoer», dit speciaal 
voor gemeentelijke mandatarissen 
ambtenaren hoofden en leden van 
verkeerspolitie Ook andere belang
stellenden zijn van harte welkom 
Öp het programma een ruime noaat-
schappelijke kijk op het probleem van 
het openbaar vervoer stedelijk open
baar vervoer problemen en doelen 
openbaar vervoer in kleinere gemeen
ten ekonomische aspekten 
Omstreeks 24 november wordt een 
exkursie naar Nederland gepland, bij 
wijze van vijfde studiedag 
Nadere inlichtingen Stichtmg Lode-
wijk de Raet Mana-Theresiastraat 31 
1040 Brussel Tel 02/2172777 

de in de stadskern Hierbij wordt ook 
het woonuitbreidingsgebied ten oos
ten van de stad met in rekening 
gebracht 
Het IS onverantwoord dat het stadsbe
stuur de bouwpromotoren ten westen 
laat begaan In de gemeenteraad van 
1 september jl haalde de burgemees
ter hoofdschuddend het argument 
aan dat het definitief gewestplan 
alleen al juridisch bekeken de poort 
openzet voor de bebouwing en dat de 
stad vnjwel machteloos is 

D e v e r k a v e l i n g 
v a n H u g r a l 
en de B r e m s t r a a t 

Het bezwaarlijkste is dat de in de 
Raad van Beheer van de bouwmaat
schappijen zetelende plaatselijke poli 
tiekers juist die bouwzones hebben 
opgeëist ten voordele van hun ven
nootschappen Als pions m de totaal 
gepolitizeerde maatschappiien voor 

huisvesting waarop de gemeentera
den geen enkele greep hebben zijn 
ze zelf de hoofdverantwoordelijken 
voor de wildbouw Die kwestie stelt 
zich nu weer bij de verbreding van de 
Bremstraat die het 20 ha tellende 
woonuitbreidingsgebied van de bouw 
maatschappij Hugral waarvan de Leu
vense schepen Cnops voorzitter is 
moet ontsluiten Het is een zijstraat 
van de Tervuursesteenweg van 100 
m lang en 33 m breed Er staan 
slechts zes woningen Als de weg op 
10 m gebracht wordt moeten de inwo
ners volgens de van kracht zijnde ver-
haalbelastinge nog voor de kosten 
opdraaien ook en dat voor een weg 
die ze met wensen 
De stad wil nu de verhaalbelastingen 
die in Heverlee nog steeds bestaan 
uitbreiden over het grondgebied van 
heel Groot Leuven Het gaat vooral 
om belastingen voor wegen in en 
naar de uitbreidingsgebieden die de 
bouwmaatschappijen op de rug van 
de inwoners willen schuiven Verge 
ten we hierbij met dat de inwoners 
van Groot-Leuven al sterk verzwaar
de belastingen op de onroerende goe 
deren zullen moeten betalen (1500 
opcentiemen) 

De V U zal op grond van maatschap
pelijke beweegredenen de grondspe 
kultie en de daaraan gekoppelde on
rechtvaardige belastingpolitiek hard
nekkig bestrijden Misschien is dat 
een goede dam om de fransspreken-
de Brusselaars uit Groot-Leuven te 
houden 

E V I 

Enkele bestuursleden van de Onsc iencek lub Enk Fontéyn (puWic relations) 
Enk Pauwels (ondervoorzitter) en Pierre Overstijns 

Inderdaad, ook te Hever heeft de fusieoperatie haar invloed laten 
gelden op de VU-werking Nieuw Boortmeerbeek werd immers ver
deeld m drie deelgemeenten die elk hun krachten samenbundelen 
in een overkoepelend bestuur voor de gehele gemeente Het huidi
ge bestuur heeft zijn organizatietalenten en een dosis wi lskracht 
moeten gebruiken om op korte t i jd de VU m de fusiegemeente 
Boortmeerbeek een nieuw gelaat te geven 
Als inzet voor de VU-werking werd op 3500 eksemplaren de < Wi j 
in Boortmeerbeek - Hever - Schiplaken • huis aan huis verspreid, 
en het dienstbetoon werd gereorganizeerd en verstevigd Zo wer
den eveneens verscheidene nieuwe medewerkers ingeschakeld 

Eerste Vlaamse feestavond te Hever 
Tevens werd nu ook de gelegenheid geboden aan de VU-sympat i -
santen uit de deelgemeenten elkaar beter te leren kennen Zater
dag 30 september was er immers het eerste Vlaamse jaarfeest van 
de VU in de Gildezaal te Hever Dat alle verwachtingen overtroffen 
werden is een feit, toch merkte de voorzitter op m zijn welkomst
woord dat hi | afspraak maakte voor volgend jaar, maar dan met het 
dubbel aantal deelnemers van dit jaar Het bestuur is van mening 
dat de Vlaams-nationalisten nu eendrachtig moeten samenvoelen 
om de inzet van vele generaties te laten uitgroeien tot een werke
lijk federaal en sociaal Vlaanderen Daarom wordt er op vrijdag 14 
oktober te 20 u een VU-bal georganizeerd in de zaal Roxy te Boort
meerbeek. Het bestuur hoopt u bij deze gelegenheid te kunnen 
begroeten 

« Grensland » toont 
voorbije vakantie 
Op 7 oktober om 20 uur organiseert 
de vzw Grensland een diavond in de 
zaal Waltra Arduinkaai Brussel 
Deze dia-avond met als titel Vlaamse 
Vakantie voor onze Brusselse kinde
ren is ten zeerste aanbevolen 
Wie wil steunen kan steeds tel 0 3 1 / 
221631 of financieel steunen op 
nr 412-3009681-43 

Maurits Coppieters 
te Herent-Winksele-
Veltem 
Donderdag 20 oktober spreekt sena
tor M Coppieters voorzitter van de 
NederI Kultuurraad te Herent, in zaal 
Aroma om 20 u 30 over « De Volks
unie na het Egmontpakt» 
De leden van de VU worden verzocht 
tijdens deze bijeenkomst hun stem uit 
te brengen op de kandidaten voor het 
nieuwe afdelingsbestuur 

L< 
OKTOBER 

22 ZOUTLEEUW kantonaal bal in Sportzaal S V Dneslinter in Lin-
ter 

VILVOORDE VU-bal van de afdeling Vilvoorde-Peutie om 
20 u 30 in Uilenspiegel Gevaertstr 18 te Vilvoorde (Far West) 
Orkest Relax Music Clan 50 fr 

BRUSSEL V U J O s derde grote Stuif-in in de Vlaamse Kelder 
Waltra Voorverkoop 50 fr Toegang 60 fr Organizatie van 
VUJO Arr Brussel-Halle-Vilvoorde 

22 

28 

Concienceclub: 
10 jaar 
Vlaams trefcentrum 
BRUSSEL - Het is tien jaar geleden dat de Hendrik Conscienceklub in de 
welbekende Van Praetstraat werd geopend Het huidig bestuur heeft nage
teld dat minstens 1800 jonge mensen geregeld dit trefcentrum opzochten De 
weekendavonden waren de kelders jarenlang boezjevol jonge Vlamingen, die 
nergens anders in het Brusselse ontspanning vonden, en die de kelders van 
«De Egmont» met te mm vonden 

BIJ het tweede jubileum van deze jongerenvereniging rijzen evenwel grote 
problemen in de lente van volgend jaar verstnjkt de vergunning van de 
brandweer, en moet de Conscienceklub een nieuw onderdak gevonden heb
ben Bestuursl id Enk Fonteyn heeft goede hoop dat in de Van Praetstraat zo'n 
nieuw lokaal zal kunnen betrokken worden 

Niemand zal betwisten dat de Con
scienceklub in het Vlaamse vereni
gingsleven van de hoofdstad spoedig 
een aparte positie wist te veroveren 

Deze klub — die geen jeugdklub wil 
zijn — was jarenlang veruit het enige 
echte trefcentrum voor jonge men
sen Alvast de belangrijkste De Rey-
naertklub die eveneens in de kelders 
van de Egmont door honderden jon
geren werd opgezocht nam gelijkaar 
dige initiatieven maar heeft momen
teel de grootste problemen om te over 
leven 

Een dansklubje trekt gemakkelijk het 
jonge volkje aan Maar de Conscien 
ceklub nam ook nog andere initiatie
ven voetbal bowling uitstappen kul-
turele avonden debatten 
Dat deze klub aan een behoefte be
antwoordt — reeds tien jaar lang — 
blijkt voldoende uit het feit dat telkens 
200 tot 300 jongeren naar de Van 
Praetstraat afzakken voor een avond-
je-uit 

B A K E N 

Het huidige bestuur kijkt evenwel aan 
tegen een aantal perikelen die de toe
komst van de Conscienceklub bedrei
gen Er IS de moeilijkheid om voldoen 
de subsidies te krijgen en er is vooral 
het probleem van de huisvesting 
Na enkele brandramjaen in binnen- en 
buitenland werden de kelders door de 
brandweer gesloten De Conscience
klub vond dan een onderkomen in 
een met al te grote zaal op de eerste 
verdieping Maar ook daar zal spoe
dig een einde aan komen Het lokaal 
IS met alleen te klein en ook ongezel
lig maar men mag verwachten dat de 
brandweer spoedig weerom een nieu
we verhuis zal eisen 

Er zijn op dit ogenblik onderhande
lingen aan gang met het staatssekre-

tariaat van Vic Anciaux Verschillende 
voorstellen liggen op tafel Het be
stuur van de Conscienceklub zelf 
geeft de voorkeur aan twee mogelijke 
logementen in de Van Praetstraat 
zelf 

Enk Fonteyn « Voor onze jongeren is 
de Van Praetstraat een begrip Hier 
wegtrekken zal zonder twijfel veel 
leden van de Conscienceklub onwen
nig voorkomen en hen afschrikken 

Daarom dringen we er op aan om 
vlak bij het Egmonthuis een nieuwe 
intrek te nemen 

Dat zou niet alleen in ons belang zijn 
Er IS immers nog steeds de mogelijk
heid om in de Van Praetstraat een 
soort polyvalent kultureel centrum uit 
te bouwen Op die wijze zouden met 
alleen de initiatiefnemers van jaren 
terug hun initiatieven bevestigd zien 
maar <bovendien zou dit ontmoetings
centrum op een ongekunstelde wijze 
de ontspanningsbehoeften van heel 
wat Brusselse Vlamingen tegemoet 
komen » 

Het IS zelfs zo da t als de (Conscience
klub uit de Van Praetstraat verban
nen wordt het Brussels tehuis «De 
Egmont» zware financiële klappen 
zou krijgen Immers veel verenigingen 
kunnen er gratis een zaal voor bijeen
komsten knjgen omdat vooral de jon
geren zorgen voor een behoorlijke 
konsumptie 

De Conscienceklub was jarenlang 
veruit de enige Vlaamse baken in het 
Brussels frankofoon moeras Men 
kon bijvoorbeeld slechts lid worden 
met een Nederlandstalige identiteits
kaart In een tijd dat heel wat sociaal-
kulturele initiatieven met allerlei subsi
dies gesteund worden zou het geens
zins betamen dat de Hendnk Con-
Jscienceklub zijn deuren zou moeten 
sluiten (hds) 

Elk weekend boezjevol 
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Bij Succes Kleding Meyers is de herfst 
begonnen en vindt U nu reeds de totale 

WINTERMODE 
voor gans het gezin 

^ésér-i 

Om uw ritje gezellig te maken koopt u natuurlijk aan Meyers 
fabrieksprijzen zodat het uitstapje naar Niel er wel dubbel 

uitkomt. 

grote 
kledingszaak 
waar je nog 
de service van 
een meester
kleermaker en 
een couture-
naaister geniet 

uw 
kwaliteitskleding 

in vele grote 
merken aan prijzen 

die je echt 
graag betaald 
en zeker met 
deze bon van 

BON 
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WAARDE 
1000 FR. 
20% korting 
bij aankoop van een 
dames- of herenmantel 
vanaf 3.995 Fr. 
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PLAATS 

Niet geldig op Esiomprijs of „S" loart. 

DE BELANGRIJKSTE MODESPECIALIST IN BELGIË 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A.DELANGLESTRAAT 2-18 

DE BELANGRIJKSTE MANTELVERKOPER IN BELGIË 

OPEN «UE OAGEN VAN 10 10! O OUR 
ZATERn. VAN 9 101 18 UUR 
ZON-, ÉN FEESTDAGEN GESIOTEN 
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BRABANT 
Bressen in CVP-PVV-meerderheid te Leuven 
De jongste gemeenteraadszitting van Groot-Leuven werd gekenmerkt door 
twee ernstige incidenten Het is al lang geweten dat het stadsbestuur er met 
toe komt, acht maanden na de samenvoeging, een samenhangend beleid te 
voeren Erger nog, de meerderheid li|kt de stad met goed te kunnen besturen 
omdat ze inwendig verdeeld is Dat geldt zowel voor CVP als P W 

D e aankoop 
van het « Ambassade » 
zwembad 

De poppen gingen voorgoed aan het 
dansen toen de meerderheid voorstel
de een nieuw/e huurovereenkomst af 
te sluiten tussen de stad en een 
Heverleese bouwfirma die voor de 
samenvoeging in opdracht van de 
gemeente Heverlee een zogenaamd 
instruktiezwembad gebouwd had De 
gemeente was overeengekomen het 
bad te kopen zodra het daarvoor 
gemachtigd werd door de provinciale 
overheid Intussen werd het in huur 
genomen door de V Z W Gemeentelijk 
sportbeheer De huurprijs bedraagt 
thans 98000 fr in de maand Het 
gebouw heeft een waarde van 11 mil
joen In diezelfde periode begon He
verlee met de bouw van een tweede 
zwembad aan de Celestijnenlaan Dat 
gebouw is praktisch voltooid en 
wordt binnenkort m gebruik genomen 
Tegen de wil in van de vroegere CVP-
burgemeester Cnops van Heverlee 
op dit ogenblik schepen van ruimtelij 
ke ordening in Groot-Leuven lijkt het 
stadsbestuur terug te krabbelen Het 
stelt de beslissing tot aankoop van 
het «Ambassade » zwembad uit tot 1 
juli 1978 met het beding dat bij aan
koop de intussen betaalde huurprijs 
afgetrokken wordt van de aankoop
som Als de stad geen beslissing 
neemt kan ze een eind maken aan de 
overeenkomst mits een vooropzeg
ging van 12 maanden In dat laatste 
geval zal de overheid sinds 1975 onge
veer 5 miljoen huur betaald hebben 
voor een eigendom die slechts het 
dubbele waard is 

Maar dat is nog met alles De V Z W 
Gemeentelijk sportbeheer is met 
meer voldoende in aantal om te kun 
nen vergaderen Bovendien is ze be
dolven onder huurlasten en schuldvor
deringen die de stad nog moet over
nemen De CVP-PVV-meerderheid 
bleek met in staat tot een akkoord te 
komen om die zaak te beslechten en 

Sprokkels 
• Raadslid Van Itterbeek 
vroeg aan de burgemeester een 
grondig onderzoek te doen in
stellen bij de minister van Open
bare Werken in verband met de 
dreigende onteigening (voor de 
tweede maal O waaraan een 
twintigtal inwoners, van Wilsele 
bloot staan Wegens mogelijke 
vergissingen in het ontwerp van 
de aanleg van de expressverbin
ding tussen de E 5 en de A-2 
zou de Vunt moeten herlegd 
worden Het raadslid zei dat de 
inwoners met het slachtoffer 
kunnen zijn van fouten bij over
heid of aannemer 
• Frans Vanden Eynde (VU) 
vestigde nogmaals de aandacht 
op het sluikstorten en op de aan 
wezigheid van autowrakken op 
openbare parkeerplaatsen in de 
stad Voorts kloeg hij het feit 

stelt de beslissing van de gebeurlijke 
aankoop uit wat de stad het risico 
doet lopen ettelijke honderdduizen
den franken verlies te lijden en dan 
nog naast het zwembad te grijpen dat 
dan eigendom blijft van de firma i 
Raadslid Van Itterbeek (VU) stak het 
vuur aan de lont en stelde dat er zo 
vlug mogelijk een einde diende ge
steld aan de huurovereenkomst door 
aankoop van het gebouw L Tobback 
(BSP) legde het voorstel ter stem
ming Schepen Cnops (CVP) hield 
daarop een vung pleidooi voor de aan
koop en gooide bloemetjes naar het 
VU-raadslid maar de CVP-woord-
voerders uit de deelgemeenten Leu
ven en Kessel-Lo wilden samen met 
de burgemeester van geen wijken 
weten V U en BSP eisten de stem
ming Burgemeester Vansina greep 
naar de noodrem en vroeg voorrang 
voor het voorstel van het kollege Dat 
leidde tot een hels kabaal en een wei
gering van de oppositie om aan de 
stemmingen deel te nemen Tenslotte 
schaarde de meerderheid zich achter 
het voorstel van het kollege maar met 
zonder kleeurscheuren 

M o t i e tot steun 

aan het Egmontkomitee 

PVV-raadslid Jos Holle die in zijn 
groep alleen staat diende in naam 
van het Liberaal Vlaams Verbond een 
motie in waarbij aan de raad ge
vraagd wordt zich solidair te verkla
ren met het Egmontkomitee en de 
bevolking op te roepen tot deelne
ming aan de betoging van 23 oktober 
e k te Dilbeek De tekst van de motie 
was bar slecht gesteld en op zichzelf 
al onontvankelijk Van bij het begin 
van de bespreking was al duidelijk dat 
Jos Holle geen overleg gepleegd had 
met zijn groep die overwegend frans
kiljons gezind is De V U wenste bij 
monde van raadslid Frans Vanden 
Eynde het PVV lid met aan zijn lot 
over te laten en vroeg dat mits verbe

teringen aan de tekst de motie toch 
ontvankelijk zou verklaard worden L 
Tobback (BSP) pleitte evenzeer voor 
de ontvankelijkheid PVV-woordoer-
der Pierco oordeelde dat het met in 
de bevoegdheid lag van de gemeente
raad een standpunt in te nemen over 
het Egmont-akkoord Bij de stemming 
over de ontvankelijkheid waren enkel 
Jos Holle BSP en V U pro Alleen VU-
hd Rob Vandezande stemde tegen 
samen met CVP en PVV omdat hij 
het met kon eens zijn met de tekst 
van de motie Paul De Vlies (CVP) ont
hield zich bij de stemming en pleitte 
voor een degelijk opgestelde motie 
die in oktober aan de raad zou voor
gelegd worden waarop burgemees
ter Vansina replikeerde dat zulks met 
meer kon vermits de raad tegen de 
ontvankelijkheid gestemd had Daar
mee hield hij de PVV in de bocht en 
leverde hij nogmaals het bewijs dat 
de CVP op Vlaams gebied de gevan
gene IS van de franskiljonse Leuven

aan dat het stedelijk informatie
blad veel te laat bedeeld werd 
en in sommige wijken helemaal 
met 
* Van Itterbeek ondervroeg 
de schepen voor Jeugdzaken 
over de gebrekkige werking van 
de stedelijke diensten waarvan 
bepaalde jeugdgroeperingen tij
dens de vakantiemaanden het 
slachtoffer waren Voorts zei hij 
dat volgens een schrijven van 
Heverleese scoutsgroepen de 
inknmping van de toelagen voor 
die groepen een verlies met zich 
meebrengt van ruim 31 000 fr in 
1977 De schepen zei dat de 
zaak onderzocht wordt door het 
jeugdpailement en dat de 
scoutsgroep nadien een ant
woord zou ontvangen op de pe
titie van 1 september Over de 
hoogte van de betoelagingen en 
de criteria bleef ook de schepen 
van Financien in het vage 

Kom ook eens gezellig en lekker eten in... 

®e tKabeeme 
BAR RESTAURANT 

NU IN EEN NIEUW KLEEDJE 
EN MET NIEUWE FORMULE! 

Kaasmarkt 157, 1810 Wemmei - 02/478.83.18 
OPEN VANAF 11 U. 30 (op zaterdag vanaf 18 uur) 
GESLOTEN OP ZONDAG EN MAANDAG. 

se PVV E V I 

Leuvense arrondissementsraad opnieuw aan de slag 
Op de arrondissementsraad van Leu
ven vorige vrijdag werd Polly Raskin 
aangeduid als vertegenwoordiger in 
de VU-partijraad Zijn plaatsvervan
ger IS Jos Bex 
Behalve deze verkiezing was de bij
eenkomst in Lubbeek vooral van 
groot belang omdat er ronduit ge
praat werd over het Egmontpakt VU-
direkteur Toon Van Overstraeten gaf 
er een heldere uiteenzetting over de 
vernieuwde strategie en werking van 
de VU nu de regeringsdeelname 
moet bezegeld worden met politieke 
resultaten 
Het Egmontpakt kan voor de Vlaams-
nationalisten slechts een kans zijn om 
het sociaal-vooruitstrevend Vlaande
ren spoedig een politieke gestalte te 
geven 

Daarom is de VU meer dan ooit nood
zakelijk als Vlaamsnationale partij 
rechtvaardigheidspartij (de zwakken 
minder zwak de rijken minder rijk) 
een verdraagzame partij (pluralisme) 
en een toekomstgerichte partij Een 
en ander heeft wel onmiddellijk als 

gevolg dat de VU-afdelingen meer 
dan vroeger levende politieke orga
nen moeten worden 
Volksvertegenwoordiger Willy Kuij-
pers vroeg onder meer aandacht 
voor het sociaal dienstbetoon per 

gebied moeten twee specialisten aan 
het werk gaan 
Polly Raskin en Johan Artois gaven 
op de Leuvense raad ook nog een 
overzicht van initiatieven van VUJO 
en Dosfelinstituut 

OOST-VLAANDEREN 

VU-Erpe-Mere (vernieuwd) van start 
S O C I A A L D I E N S T B E T O O N 

Met ingang van de maand september 
organizeert de VU-afdeling van Erpe 
Mere een zitdag voor sociaal dienst
betoon ledere donderdag van 19 u 
tot 20 u in Hof ten Dale Kerkveld 
straat 31 te Mere De heren Van Dur-
me L (schepen) en De Brouwer C 
(kabinetsmedewerker van minister de 
Bruyne) evenals juffrouw Adams M 
(OCMW) zullen U graag proberen te 
helpen bij het oplossen van uw moei
lijkheden 

Bestuurswijz igingen 

Ingevolge de gemeenteraadsverkie
zingen en de koalitievorming was het 
noodzakelijk geworden een herverde
ling van de bestuurstaken door te voe
ren 

Het bestuur van de afdeling ziet er 
thans als volgt uit Voorzitter De 
Brouwer C Sekretaris Everaert A 
Penningmeester Van Moorter F 
Propaganda en Orgamzatie Van den 
Brulle M Sociaal Dienstbetoon Van 
Durme L en Adams M Verslagge
ver Janseger^ Walter Leden Cop-
pens A Lievens R Boterberg F Lau-
wereys J Suys J De Petter M Van 
den Brulle Edg Van der Eist W 
Afgevaardigden in de arrondisse 

mentsraad Everaert A Van Der Eist 
W 

Gemeenschapspak t 

De plaatselijke afdeling heeft in een 
omzendbrief aan de leden het afde-
lingsstandpunt ter zake bekend ge
maakt en een oproep gedaan tot een 
heid binnen de partij 
Uit deze bnef lichten wij volgende 
fragmenten 
'< Hef mag echter met zo zijn dat wij 
alleen de negatieve punten van het 
akkoord belichten Er blijft inderdaad 
de mogelijkheid om dank zij dit Pakt 
een begin te maken met het reeds zo 
vele jaren geëiste zelfbestuur voor 
Vlaanderen, de splitsing van het' 
kiesarrondissement Brussel-Halle- Vil
voorde wordt verwezenlijkt en de 
door ons gevreesde maar door de 
vorige regering sterk op gang ge
brachte gewestvorming met drie, 
wordt voor een groot gedeelte ont
kracht 
Het pakt blijft echter niettegenstaan 
de alles het resultaat van geven en 
nemen tussen verschillende belangen
groepen WIJ in de Volksunie geduren
de meer den twintig jaar gewoon aan 
het innemen van harde stellingen voe
len ons uiteraard enigszins onwennig 
en wantrouwend in deze nieuwe situ
atie 

Alhoewel het afgesloten akkoord ons 
met gelukkig maakt en er zeker geen 
reden tot juichen is menen wij toch 
dat WIJ meer dan ooit een moeten blij
ven in de strijd Wij geloven dan ook 
een voorwaardelijk vertrouwen te mo
gen schenken aan de partijleiding 
maar roepen iedereen op om samen 
met ons binnen de partij zeer \yaak-
zaam te blijven en de opbouwende kri
tiek met te sparen Onze strijd is met 
beëindigd hij begint pas' Laten wij 
hem samen verder voeren » 

S C H O O N A A R D E 

E G M O N T P A K T 
Volgende VU-bestuursleden uit 
Schoonaarde tevens bestuursleden 
of leden van Davidsfonds V V B VTB-
V A B keuren het Egmontakkoord 
goed en aanvaarden met dat genoem
de verenigingen in hun naam als 
tegenstanders ervan optreden 
Hugo Van den Abbeele bestuurslid 
V U bestuurslid DF lid V A B 
Willem Willems bestuurslid VU be
stuurslid DF 
Jan Pauwels bestuurslid V U be
stuurslid DF hd VAB-VTB 
Herman Van den Abbeele bestuurs
lid V U bestuurslid DF arrondisse-
ments-bestuurslid VU 
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Een VU-projekt voor vijf jaar 
OCMW-werking in St.-Niklaas 

Personeel 

ST-NIKLAAS — Bij de start van het polit iek seizoen 77 -78 en na bijna een 
half jaar OCMW-Werk ing, stelde de VU van SInt-Niklaas het programma 
voor dat zij t i jdens de volgende vijf jaar in het O C M W wil verwezenli jken. Het 
is gegroeid uit de federal ist ische visie op de VU op de maatschappij, uit de 
nieuwe wetgeving, uit de ervaring van de VU in de vroegere KOO van de 
samengevoegde deelgemeenten. Het is de konkretizering van het VU-pro-
gramma van oktober 1976. 

De drijvende gedachten aan de grond
slag voor dit projekt zijn 
1 Elke persoon heeft recht op maat
schappelijke dienstverlening 
2 Preventief werken waar mogelijk 
3 Samen met een welzijnsraad Cover-
koepelend orgaan voor bestaande ra
den) en gesteund op gegevens van 
sociaal onderzoek door het O C M W 
georganizeerd. het beleid voortdu
rend aktualizeren 
4 Door koordinatie van de aktiviteiten 
van pnve- en overheidsinstellingen 
het werk in de welzijnssektor efficiën
ter laten verlopen 
5 De gemeenschapszin bij de bevol
king versterken door betere integratie 
van de hulpbehoevenden in de maat
schappij 
6 De werking van de OCMW-instel-
lingen en diensten zo efficient en 
humaan mogelijk maken 

Het huidig personeel moet kennis krij
gen van het geldelijk statuut Het 
moet de kans krijgen te kiezen tussen 
een vaste benoeming en een kon-
trakt 

B e j a a r d e n 

O m b u d s d l e n s t : 

IS een verruimde sociale dienst van 
partij-onafhankelijk dienstbetoon, die 
buiten de huidige OCMW-gebouwen 
gevestigd is 
Voordelen voldoende ruimte voor uit
breiding , bundeling van alle voorzie
ningen — voor alle bevolkingsklas
sen , verhoogde anonimiteit, de 
« man in de straat •• weet nu niet meer 
waarom iemand naar de sociale 
dienst gaat dè drempelvrees om 
«naar den armen» te gaan kan hier
door gemakkelijker overwonnen wor
den 

T e w e r k s t e l l i n g 

• Verruiming varr bejaarden- en 
gezinshulp • aanvulling van gekwalifi
ceerd personeel met poets- en onder
houdspersoneel Dit personeel kan ge
put worden uit de schare werkloze 
arbeidsters in het kader van >• te werk-
gestelde werklozen» Zo worden de 
kosten gedrukt Deze diensten moe
ten los staan van elke politieke of ide
ologische overtuiging Het is de bedoe
ling een goed alternatief te bieden 
voor het pnve-initiatief dat onvoldoen
de werkt 

• Ui tbouw van een atelier voor 
vri je kreatieve expressie in spel en 
sport onder begeleiding van bevoegd 
personeel Het atelier moet een hulp 
zijn tot volledige integratie van alle 
bevolkingsgroepen en hcht zich voor
namelijk tot bejaarden, jeugd, gehandi
capten e d Het personeel moet be
staan uit bv een pedagoog of kinder
psycholoog uit een kultureel vormings
werker) 

• Ui tbouw van kinderopvangscen-
tra, waaraan de ouders hun kinderen 
kunnen toevertrouwen wanneer zij 
voor een paar uur gaan winkelen, les
sen volgen, vergaderen, enz 

In het kader van bejaardenzorg is de 
V U het pnnciep toegedaan de bejaar
de zo lang mogelijk zelfstandig zijn 
leven te laten leiden Hierdoor en 
mede omdat Sint-Niklaas een stad is 
met een zeer oude bevolking, is het 
belangrijk dat de bejaardenvoorzienin
gen sterk uitgebreid worden 
Er moet dringend gewerkt worden 
aan tehuizen die onze bejaarden een 
degelijk onderkomen verschaffen De 
studiedienst van de ombudsdienst 
kan de plannen uitwerken, de sociale 
dienst de promotie en opvang 

a) Tehuis voor seniele en demente en 
gehandicapte bejaarden Aan deze te
huizen IS een schromelijk tekort 
b) In rusthuizen moet de mogelijkheid 
geboden worden een ongemeubelde 
kamer te bekomen waarin de bejaar
de dan zijn eigen vertrouwd meubilair 
kan plaatsen 
c) In de rusthuizen moeten een aantal 
bedden voorzien worden voor korte 
verblijven als nazorg na hospitaliza-
t ie , als de verzorgende kinderen op 
vakantie gaan bij tijdelijke inzinking 
van de algehele toestand van de 
bejaarde, zonder dat deze echt ziek 
IS 

G e h a n d i c a p t e n 

Zowel voor fsisch, licht mentaal als 
sociaal gehandicapten moet een « ge
zinsvervangend tehuis» gebouwd 
worden 
Inwoners genieten van het sociaal 
onderstandfonds en werken in de 
b)eschutte werkplaats Het tehuis 
moet openstaan voor personen van 
beider kunne met als gevolg dat 
zowel eenpersoonskamer als studio's 
moeten voorzien worden 
Kandidaten moeten alleenstaand zijn 
BIJ het gezinsvervangend tehuis (dit 
kan onder hetzelfde dak zijn) moet 
een home voorzien zijn voor met wer
kende gehandicapten In dit home 
moet bezigheidstherapie voorzien 
worden Men schat het aantal van 
deze mensen op 180 voor het Waas
land 

K i n d e r e n 

Nogmaals willen we benadrukken dat 
de voorzieningen voor kinderen zo
veel mogelijk in verband moeten ge
bracht worden met voorzieningen 
voor bejaarden 

DIRK MARTENS 
N J N Q V E 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 
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A A L S T 

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

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnklfedii - ruiterii itri istingen - pmg-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol en i|sschaatsen -

kampingarlikelen - turngerei 

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

tassen - borden • tuinmeubelen - tuinsclionimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Op de terreinen van het O C M W te 
Sint-Niklaas moet het geplande kinder
dagverblijf komen 
Er moet een dienst opgericht worden 
die kandidaat adoptiegezinnen en 
pleeggezinnen begeleid door de admi
nistratieve mallemolen zodat hun dos
siers op de vlugst mogelijke manier 
kan afgesloten worden 

Z i e k e n h u i s 

Wij stellen een evenwichtiger samen
werking tussen de 2 klinieken in de 
stad voor, ten behoeve van de zieke 
(een oud VU-standpunt) 
Daarnaast dient men met alle ver
pleeginstellingen van het Waasland 
een betere samenwerking na te stre
ven 
De verhouding van de stadskliniek 
met de huisartsen dient verbeterd te 
worden, met alleen vanuit medisch 
doch uit algemeen menselijk oogpunt, 
ten behoeve van de zieke 
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LOCHRISTI : VU-eet- en dansfeest om 20 uur in 't Schuurke 
(Puyenbrug) te Zaffelare Inschnjvingen bij Lut Block, Doornik-
straat 4 

IDEGEM: Vijfde Vlaams Dansfeest van de afd Zandbergen-
Gnmminge, Idegem-Smeerebbe-Vloerzegem in Die Crone, dorp 
te Idegem Begin 20 u 30 met orkest The Appollo's en zanger 
Dre Rocky 

N INOVE: Afdelingsbal in zaal Roxy, Geraardsbergsestraat 
nabij kliniek, te Ninove Begin 21 u Orkest Just We 

AALTER : vu-ba l om 20 u in zaal Biesenhof Orkest The Ricca-
damo's 

AALST: Paneelgesprek om 20 uur in zaal Madeion, Grote 
Markt Is of wordt Vlaanderen een C V P - s t a a f - met o m VU-
volksvertegenwoordiger Jan Caudron Organizatie Humanis
tisch Vrijzinnig Vormingswerk 

ZWIJNDRECHT: VU-Herfstbal om 20 u 30 in zaal Gildenhuis, 
Statiestraat 28 

DENDERMONDE : VU-bal om 21 uur in zaal Scaldis te Baasro
de, ten voordele van het afdelingsblad Knapstand Met Jacques 
Raymond en zijn orkest 

BAARDEGEM : Dansavond in zaal Ons Huis, Hoogstraat Begin 
21 u, ingericht door de Vlaamse Klub Baardegem 

STEENHUIZE-WIJNHUIZE: Eerste VU-bal om 21 uur in «De 
Zaal», Dorpsplein te Herzele 

Aa ls t : 10® Nacht van de Volksunie Om 21 uur in zaal F F R 
Orkest « De Gensters-Aalst» 

Kruibeke steekt de handen uit de mouwen 
In de mening dat doen beter is dan 
praten, in de overtuiging dat oeverlo
ze diskussies niet zoveel aarde aan 
de dijk brengen en met de zekerheid 
dat de Volksunie de enige parti j 
bli j ft die echt Vlaams poli t iek ge
wicht in de schaal zal leggen, plande 
het bestuur der afdeling in zijn eer-

Ruime 
belangstelling voor 
Maurits Coppieters 
in Heusdens 
Kultureel Centrum 
De Goossenaertskring van Heusden 
had als eerste aktiviteit voor haar 
zevende werkseizoen een zeer ak-
tueel onderwerp gekozen hét veelbe
sproken gemeenschapspakt 
Spreker was Maurits Coppieters, 
voorzitter van de Nederlandse Kul-
tuurraad 
Gemeenteraadslid Koen Van Mee-
nen, voorzitter van de Goossenaerts-
knng, verwelkomde de talrijke aanwe
zigen, waaronder senator Van Oote-
ghem, schepen van kuituur De 
Rocker, de gemeenteraadsleden Ro
land Kerckaert en Andre Clieneck, 
OCMW-raadslid Jaklien Fack en ge-
meentesekretans Daniel Van Durme 
HIJ dankte tevens het gemeentebe
stuur om het ter beschikking stellen 
van het prachtige kultureel centrum 
Kasteel Ganzendnes 
Vervolgens leidde hij de gastspreker 
van de avond in 

Gedurende anderhalf uur kon Maunts 
Coppieters met z'n gekend redenaars
talent de zeer aandachtige toeschou
wers boeien De h Coppieters weer
legde alle negatieve kritieken op het 
gemeenschapspakt en deed dit op 
een objektieve en overtuigende wijze 
Spreker stak een vermanende vinger 
uit naar bepaalde drukkingsgroepen 
die op dit ogenblik meehuilen met de 
verstokte umtaristen De vraag mag 
gesteld worden of deze naïeve Vla
mingen wel willen meehelpen bouwen 
aan het streefdoel van de Vlaamse 
beweging het zelfbestuur voor Vlaan
deren Willen ZIJ wel de bescherming 
en gelijke rechten van de Brusselse 
Vlamingen ? Een punt dat nu in het 
regeerakkoord vervat zit 
Coppieters herinnerde tevens aan de 
grendelgrondwet van 1970, die sinds
dien een groot handicap geworden is 
voor verdere onderhandelingen met 
de Franstaligen, en die door sommige 
kultuurverenigingen, zoals het Davids-
fonds nooit bevochten werden Toen 
stonden de Vlaams-Nationalisten al
leen in de strijd tegen de onrechtvaar
dige grendels 

Na het bnijant en overtuigend betoog 
van de h Coppieters volgde een 
debat waar de aanwezigen naar har
telust vragen konden stellen die door 
de voorzitter van de Kultuurraad en 
door senator Van Ooteghem beant
woord werden 

ste vergadering na de vakantie, een 
resem van aktiviteiten voor de ko
mende maanden. 

Op 30 september nemen we deel aan 
de arrondissementele kaderdag te 
Nieuwkerken en daags nadien beto
gen we in Antwerpen tegen het Kern 
gevaar 
Oktober wordt de maand der be-
stuursverkiezingen in de afdeling 
Op 15 oktober spreekt minister Hek 
tor De Bruyne op een ledenvergade-
nng over t iet Egmontakkoord 
Eind november orgamzeeren we een 
machtig kinderfeest met Sinterklaas 
die ook dan, vergezeld van de be
stuursleden der afdeling, een bezoek 
brengt aan het rusthuis voor de oude
ren van dagen 
Op 4 februari, bal met Prins Karnaval 

In maart kulturele avond in samen
werking met het Dosfelinstituut 
In mei toeristische wandeling de Hoe
veroute te Kruibeke 
In april groepsdeelname aan het 
Vlaamse Natconaal Zangfeest De 
IJzerbedevaart en de 11 -julivienng slui
ten het jaar af Voeg dararbij nog 
een paar aktiviteiten in samenwerking 
met de andere gemeenten uit de fusie 
en met het arrondissement, de regel
matige bijeenkomsten met het politiek 
kollege van de fusie waar vooral het 
gemeentebeleid aan bod komt en ge 
zult wel met ons akkoord gaan als wij 
schrijven geen tijd om met de dui-

• men te zitten draaien 
Ter verpozing trekken we tussendoor 
misschien nog wel eens op weekend 
met het bestuur van,de afdeling 

Nieuws uit het Land van Dendermonde 

S O C I A A L 

D I E N S T B E T O O N 

Hector de Bruyne, Minister van Bui
tenlandse Handel - Maunts Coppie
ters, Voorzitter Nederlandse Kultuur
raad - Aviel Geennck, senator burge
meester van Zele - Herman Burghrave 
ve en Fons Lambrechts, provincie
raadsleden. 

D E N D E R M O N D E 

Elke maandag van 10 tot 11 u L 
Bruynicxstraat 33, tel 052/21 52 76 , 
van 11 tot 12 u, «In den Swaen », Jus-
titieplein 3, tel 052/21 7374 
Voor persoonlijke afspraken Rik 
Smekens, arr voorzitter, L Bruynincx-
straat 33, tel 052/21 52 76, of kabinet 
Buitenlandse Handel, tel 
02/5136240, binnenpost 1364. 

H A M M E 

Elke tweede en vierde donderdag van 
15 tot 16 u Lokaal Volksunie, Spoor
wegstraat 92 te Hamme 
Voor persoonlijke afspraken Dr Wal
ter Peeters, Nijverheidstraat 64, Ham-
me, tel 052/478317 

W E T T E R E N 

Elke dinsdag en vnjdag van 14 u 30 
tot 16 u Gemeentehuis, Markt Wette-
ren, tel 091/69.0050 
Schepen Van Laeken E, Cooppallaan 
54, Wetteren, tel 091/690985 

Z E L E 

Elke maan-, dins-, donder- en vrijdag 
telkens in de voormiddag Gemeente
huis Zele, kabinet van de h burge
meester, tel 052/445023 
Elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag, 
lokaal OCMW, Beukenhof Koevliet 3, 

Zele, kabinet van de h voorzitter, tel. 
052/444604 

C.D.N.V. - v z w 

Gewestelijk Centrum voor Dienstbe
toon en Naschoolse Vorming Sekre-
tariaat R Meert, Stuifstraat 5, 9330 
Dendermonde, tel 052/21 4776, elke 
woensdag en donderdag van 18 tot 
21 u. 

Hebt U problemen in verband met 
pensioenen, legerdienst kinderbij
slagen, belastingen, syndikale kwes-~ 
ties, alle maatschappelijke aangele-
genheden^ raadpleeg ons Wij helpen 
U graag Onze hulp is volledig gratis. 
Geheimhouding verzekerd 

Textiel, Meetjesland 
of derde wereld ? 

Op 8 oktober e k organizeert het 
regionaal komitee Eeklo-Zelzate van 
de Stichting-Lodewijk de Raet een stu
diedag te Eekio met als tema « Textiel, 
Meetjesland of Derde Wereld ' » 
Vele Meetjeslanders zijn vandaag de 
dag ernstig bezorgd omtrent « de pro
blemen van de textiel» De bedoeling 
van deze studiedag is juist te pogen 
een inzicht te bieden in deze proble
men 
Hoe zit dat met die «arbeidsverde
ling » ' Wat IS konkreet die «Derde 
Wereld » ' Gaat het wel om de textiel 
in het algemeen ' Geldt het probleem 
speciaal voor het Meetjesland' ' Wat 
met eventuele omschakeling ' 
Het programma is zo opgetxjuwd dat 
neder die ook maar éen enkele vraag 
iheeft hieromtrent deze moet kunnen 
istellen en beantwoord knjgen 
Nadere inlichtingen Stichting-Lode-
wijk de Raet Dienst Regionale Wer
king, Mana-Theresiastradt 31, 1040 
Brussel Tel 02/2172777 
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WEST-VLAANDEREN 

VU-lzegem en het ontwerp 
gewestplan Roeselare-Tielt 
In de gemeenteraad zijn er een tiental 
wezenlijke punten van advies bespro
ken Enkele hiervan zijn een terugblik 
waard 

Ambachtel i jke zone St.-Jan 

Via duistere invloeden was een voe-
derbedrijf erin geslaagd midden het 
Emelgems landbouwgebied een am
bachtelijke zone te laten voorzien op 
het ontwerp-gewestplan, daar waar 
er in het voorontwerp hiervan geen 
sprake was 
Deze affaire was des ter ernstiger 
daar 
— het hier gaat om een uiterst pollue-
rend bednjf dat weigerde zich aan te 
passen en dat bij KB van 24 maart 77 
een definitieve weigering tot uitbrei
ding kreeg wegens overdreven hin
der, 
— onmiddellijk na het bekendmaken 
van het ontwerp-gewestplan het be
dnjf een nieuwe vergunning aan
vroeg, zich vooral baserend op het 
feit dat « dit bedrijf vermoedelijk in de 
ambachtelijke zone ligt» 
— vlak naast deze zone een woonzo
ne met landelijk karakter ligt 

De V U heeft onmiddellijk het protest 
der omwonenden gesteund, zodat 
een aanvankelijk verdeelde CVP on
der de druk der omstandigheden bij
gedraaid IS en samen met de opposi
tie een negatief advies uitbracht, haar 
PVV-koalitiepartner in de kou latend 

Woonui tbre id ingsgebied ten 
noorden van de Baronstraat 
(Emelgem) 

Nfaast de vele en grote verkavelingen 
welke Izegem reeds heeft, wordt nu 
door het ontwerp-gewestplan in het 
noorden van de Baronstraat een 
woonuitbreidingsgebied van 150 ha 
voorzien Vermits het hier gaat om 
zeer goede landbouwgrond heeft de 
VU een alternatief voorstel ingediend 
dat er op neerkomt deze zone meer 
dan te halveren 
De VU sloot zich hiermee aan bij de 
visie van de stedelijke landbouwraad 
Vooraleer nieuwe en dure verkave
lingen te realiseren moet er minstens 
een inventaris zijn van de onbebouw
de percelen en leegstaande panden 
in het oude stadsgedeelte 

C V P en B S P opteren voor 
l intbebouwing ! 

De CVP hierin gesteund door de BSP 
heeft het bestaan anno 1977 te kie
zen voor lintbebouwing van de ergste 
soort In het ontwerp is voorzien dat 
het stuk Meensesteenweg waarlangs 
nu nog met gebouwd is, volledig 
omsloten blijft door landbouwgebied 
Uitsluitend om prive-belang te dienen 
besliste de CVP hienn gesteund door 
de BSP de strook langs weerszijden 
van deze verbindingsweg met St-
Eloois-Winkel op te nemen in woonge
bied met landelijk karakter Het is 
typisch dat de burgemeester korte 
tijd na de gemeenteraad in de Stuur
groep voor het Struktuurplan de ver
oordeling van deze optiek moest aan
horen vanwege de technici van Wl-
TAB en Stedebouw 

Aantal wijzigingen aan de 
industriezone 

Eenparig werden ook nog enkele wijzi
gingen aan de grenzen van de am
bachtelijke en industrieterreinen gead
viseerd, ingegeven de ene keer door 
de leefbaarheid van ae omliggende 
woonzones, de andere keer door de 
zorg voor de mogelijkheid tot uitbrei
ding van bestaande industrieën 

D e V U voorstander van een 
• groene ambachtel i jke zone » 

Tussen de in aanleg zijnde autoweg 
A l 7 en de geplande bedieningsweg 
wou het schepenkollege een groenzo
ne aanleggen Een alibi voor een 
gemis aan durf in de zaak van het 
Blauwhuis ' 

De V U verzette zich tegen deze zone 
omdat ze 
— gelegen aan de autoweg en door
kruist door een web van kleine we
gen, 
— grenzend aan een landbouwzone, 
— te ver van de middenstad 
geen enkele rekreatieve funktie zou 
hebben 
WIJ stelden daarentegen voor van 
deze zone een ambachtelijke zone 
met zeer brede groenschermen te 
maken dicht bij de nieuwe autoweg 
en verantwoord vermits de bestaan
de aangrenzende ambachtelijke zone 
reeds volgeboekt zou zijn Na diskus-
sie werd het standpunt van de V U 
unaniem bijgetreden door BSP en 
CVP 

Wijk « de Mol » 

Nog een sterk voorbeeld van CVP-
verdeeldheid Af en toe komt het bin
nen de Izegemse CVP tot grote span
ningen en botsingen tussen de onder
scheiden belangengroepen Dit was 
nu ook weer het geval Daar waar tus
sen de wijk «de Mol», de Rijksweg 
308 de Krekelmotestraat en de Koke-
larestraat op het voorontwerp een 
overleggebied voorzien was, is deze 
zone in het huidig ontwerp tot land
bouwzone bestemd Het VU-bestuur 
opteerde voor deze opvatting 
Na heel wat binnenskamerse diskus-
sies tussen de lobby's van de landbou
wers en de grondeigenaars stelde de 

CVP uiteindelijk een soort puzzle 
voor van woongebieden met landelijk 
karakter doorspekt met landbouwge
bied 
De meerderheid deed zelfs geen po
ging om enige reden van openbaar 
belang in te roepen, maar gaf openlijk 
toe dat ZIJ de kool en de geit, de land
bouwer en de eigenaar, probeerde te 
sparen 
Het hoeft amper gezegd dat de VU 
dergelijk onsamenhangend voorstel, 
dat trouwens geen schijn van kans 
maakt, niet heeft willen goedkeuren 

Landschappel i jk waardevol 

De V U IS er zich van bewust dat Ize
gem met zoveel fraais meer te bieden 
heeft Een uitzondering het stuk tus
sen Gentse Heiweg, Italianenlaan, 
spoor en bedrijf Defauw Vooral als 
men uit de richting Ingelmunster komt 
heeft men hier een fraai landschappe
lijk geheel te zien 
Óp het ontwerp- gewestplan is dit aan
geduid als groenzone en als land ' 
bouwzone De VU stelde voor het 
geheel als landschappelijk waardevol 
te bestempelen Eerst ging de CVP 
akkoord met de V U Maar op 15 sep
tember keerde de CVP zich tegen dit 
VUiadvies De CVP wil dit gebied 
dus met beschermen Er is nog een 
troost een CVP-er kon zijn partij met 
meer volgen en steunde het VU-voor-
stel Geert Bourgeois, 

gemeenteraadslid 

Kanton Oostende-Gistel 

Egmont ja ? - Egmont Neen ? 
Konn lu is teren naar sena to r Mau r i t s Copp ie te rs , v o o r z van 
de Nede r l andse Ku l tuu r raad en M a r c e l B rauns in het Kon in -
g innehof te O o s t e n d e o p 7 o k t o b e r 1977 o m 20 u 30 

ZO^K€K) 
- D e S V V l a a m s e K lub 
Kor t r i jk , v raag t v o o r haar lo
kaal « 1302 >., B u r g A u g Re-
naer ts t raat 9 te Kor t r i j k , n ieu
w e u i tbaters V n j o p 1-12-
1977 Kand ida tu ren schr i f te 
lijk s tu ren naar bovenve r 
meld adres, of v o o r mee r en 
nadere inl icht ingen z ich w e n 
d e n to t de voorz i t te r van d e 
V laamse Klub, P V a n o o s t h u -
se Tel 0 5 6 / 3 5 2 2 7 9 

(N111) 

DE H A A N 

B E S T U U R S V E R K I E Z I N G 
In het kader van de bestuursverkiezin-
gen werd voor onze afdeling (Klems
kerke, Vlissegem en Wenduine) de 
datum van 21 oktober weerhouden 
Alle leden krijgen een uitnodiging om 
zich kandidaat te stellen en we reke
nen op veel animo i 

FVV-KONGRES 

VROUWEN 
ARBEID 

F V V (Federat ie van V laam
se V r o u w e n g r o e p e n ) h o u d t 
o p 27 n o v e m b e r 1977 haar 
t w e e d e kongres , d i tmaal te 
Gen t o v e r . V R O U W EN AR
B E I D » : het bu i tenshuis
w e r k , de he rwaa rde r i ng van 
het t h u i s w e r k , de v r o u w e n -
w e r k l o o s h e i d 

Zitdagen 
sociaal 
dienstbetoon 
Luk 
Vansteenkiste 
Kortrijk: iedere maandag van 
17 u 30 tot 20 u 1302, A Reynaert-
straat 9, tel 21 17 56 

Lendelede: iedere eerste maandag 
van 11 u 30 tot 13 u Handboog, 
Plaats 14 

Bavikhove: iedere eerste en derde 
maandag van 18 u tot 19 u, Hemeinjk 
5 (J Blomme) 

Lauwe . iedere eerste vrijdag van 
18 u tot 19 u, Astoria (stadium) (L 
Favoreel) 

BIssegem . iedere eerste vrijdag van 
20 u tot 21 u, Leopold, Stationsstraat 
23 

Kuurne: iedere eerste zaterdag van 
11 u tot 12 u, Cirkel, Harelbekestraat 
40 (J Piepers) 

Deerl'jk . iedere eerste zaterdag van 
16 u tot 17 u, Bloemenhof, Tulpen
laan 

Vichte : iedere eerste zaterdag van 
17 u 15 tot 17 u 45, Harelbekestraat 
35 

Harelbeke • iedere eerste zaterdag 
van 18 u tot 19 u De Zwaan, Dorp-
Stasegem 

Zwevegem • iedere tweede zaterdag 
van 16 u tot 17 u, Sportwereld (J Pot-
tie) 

Ingooigem - iedere tweede zaterdag 
van 17 u 15 tot 17 u 45, Streuvels, N 
Pommelaere (J Pottie) 
Waregem . iedere tweede zaterdag 
van 18 u tot 18 u 30, Weekend, Hol
straat 23 (J Pottie) 
Gullegem iedere derde zaterdag 
van 11 u tot 12 u, Stadium, Wevel-
gemstraat 

-REIZEN 
BENIDQRM 
voor een zonnige 
wintervakantie 
Vertrek: op donderdagen en zondagen van
af oktober tot maart . 
Reiskosten per persoon: 

Reisduur Hotel Rosamar 
8 dagen . . . 6.650 fr. 

15 dagen . . . 8.750 fr. 
22 dagen . . . 10.850 fr. 

Bi) vertrek op donderdag: 200 fr. korting. 
Weekeindreizen vanaf 5.250 fr. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden In onze 
speciale brochure Winter '77-'78 die u koste
loos kan bekomen, vindt u al onze voorstel
len. 
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
Sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45-47, 
2000 Antwerpen. Tel. 031/31.76.80. 
Vergunning nr 1185 - Kat A 
Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, 
Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Meche-
len, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en 
Vilvoorde 
Inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke ver
tegenwoordigers 
Lidmaatschap vereist Adv M 

OOSTENDE-STENE 

NIEUW BESTUUR 

Op 30 september werd het nieuwe 
bestuur van de afdeling Oostende-
Stene samengesteld als volgt voorzit
ter Willy Serpieters (lid van de wijk-
raad), sekretans Paul Declerck, pen
ningmeester Rogier Demeulenaere 

propaganda Michel Vandebussche, 
organizatie Julien Oor lynck, sociaal 
dienstbetoon Jef Tommelein (lid 
O C M W ) , VUJO Koenraad Verwaer-
de pers Gio Depontieu Vrouwen
werking Mireille Gunst , Zieken
fonds Gerard Francke Als derde lid 
in de wijkraad fungeert Roger Ver-
haeghe In de arrondissementsraad 

W Serpieters, J Tommelein en Ge
rard Francke Als plaatsvervangende 
wijkraadsleden werden aangewezen 
G Depontieu en M Vandebussche 

W I J wensen dit tjestuur flinke werklust 
en veel sukses in dit belangrijk stads
gedeelte 

KOKSIJDE 

GEMEENTERAAD 

Op 30 september werd eindelijk de 
nieuwe gemeenteraad van Koksijde-
Oostduinkerke geïnstalleerd Voor 
het eerst zetelt nu iemand « officieel» 
namens de V U in onze raad Filip 
Wybo, die we van harte gelukwensen 

B E S T U U R S V E R K I E Z I N G 

Al onze leden worden aangeschreven 
om zich kandidaat te stellen voor het 
nieuwe bestuur, dat zal verkozen of 
geïnstalleerd worden op 28 oktober 
in de zaak Soil Cress Oostduinkerke 
gaat over tot de bestuursverkiezing 
op 10 november Van zodra beide 
afdelingen gereed zijn, wordt dan de 
politieke raad en het politiek kollege 
geïnstalleerd 

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

Grote Routepad in 
Westhoek krijgt 
vorm 
Het Grote Routepad 5a van Oostduin
kerke nóar Kemmel knjgt stilaan 
vorm Tijdens een Frans-Belgische 
bijeenkomst verleden week te Belle 
rond de Grote Routepaden (Grandes 
Randonnees) zette Piet Hardeman, 
GR-verantwoordelijke voor West-
Vlaanderen de stand van zaken uit
een de verkenning is afgelopen be
halve in de omgeving van Proven, een 
eerste deel Poperinge-Kemmel wordt 
reeds op zondag 4 december*voor 
hét eerst bewandeld (rendez-vous 
aan het Jeugdheem te Poperinge om 
10 u ) 

De verkenning van GR Kemmel, Bou
logne dn Frankrijk GR Flandre) 
schiet goed op Het deel Kemmel-Ra-
velsberg (Kemmel) is verkend De 
Franse verkenning is ook ver gevor
derd tot Sint-Omaars op enkele knel
punten na rond Eeke en Terdegem 
Het ziet er naar uit dat de bewegwijze
ring van een deel van deze GR reeds 
in 1978 zou kunnen gebeuren 

Nieuwe dahlia kreeg 
naam : 
« Heuvelland-dahlia» 
Een onlangs gekeurde nieuwe dahlia 
van de Belse kweker Pascal Vitse 
werd tijdens een gemoedelijke bijeen
komst op het stadhuis te Belle «ge
doopt» Ze kreeg als naam «Dahlia 
des Monts de Flandre - Heuvelland-
dahlia » 
Meter werd Odette Ie Drogou, voorzit
ster van SI des Monts de Flandre 
Monique Van den Weghe, voorzitster 
van V V V Westvlaamse Bergen was 
getuige hoe VVV-sekretaris Jan Har
deman peter speelde Getuigen wa
ren verder Jean Delobel, burgemees
ter van Belle, José Lemaire, burge
meester van Heuvelland, onderpre-
fekt Desgrange en de bestuursleden 
van beide VVV's 
Hiermee werd ook de zevende ver
jaardag van de koppeling van de 
twee Heuvellandse VVV's gevierd 
De eerste •< oogst» van de nieuwe 
dahlia wordt feestelijk geveild op Kem-
mel-kermis 1978 Over deze dahlia en 
de langzame voorbereiding van een 
nieuwe vaneteit gaven beide VVV's 
samen een eenvoudig foldertje uit 
Het IS gratis te verkrijgen bij V V V 
Westvlaamse Bergen, 8948 Kemmel 
(antwoordzegel insluiten) 

WIJ 16 6 OKTOBER 1977 



VIRU^ TIJD 

M A A N D A G Z i jn , r o n d d e af fa i re Happe l d e d ip lomat ieke 
b e t r e k k i n g e n t ussen d e Be ize en d e 'Ol landse s jo t ten j nu def i 
nit ief ve rb roken"? Z o ja k o m t er oo r l og van"? • D I N S 
D A G V e r l e d e n jaar g ingen 2 5 0 0 0 0 Be lgen minder naar de 
voe tba l d a n he t jaar v o o r d i e n • W O E N S D A G : Namel i jk 
530 000 m inder v o o r de g r r r o t e ma tchen , maar 280 000 mee r 
v o o r de k r a b b e r s En de h o g e p ie ten maar raden h o e dat z o u 
k u n n e n k o m e n • D O N D E R D A G . U i t 4 mi l joen arb i ters van 
alle p lu image gaan d e Russen er 300 u i tk iezen v o o r de o lympi 
s c h e spe len G a a n psych ia te rs bes l issen o v e r het lot van de 
3 999 700 met -gekozenen"? • V R I J D A G - Pele gaat n o g 
eens a fsche id n e m e n M a a r als w e ons g o e d h e n n n e r e n 
d e e d Rik van S t e e n b e r g e n in zi jn t i jd n o g be te r • ZATER
D A G D e A m e n k a a n s e koe reu r B o y e r k r e e g in Frankr i jk 
geen v e r g u n n i n g o m d a t te vee l Franse k o e r e u r s geen w e r k 
v o n d e n W a a r w a c h t hij o p o m naar ons te komen"? H o e 
mee r z ie len • Z O N D A G : Be lg ische d a m e s onde rsche i 
d e n z ich in de j u d o k a m p i o e n s c h a p p e n Z i e n w i j me t lede 
o g e n aan • 

M E R G K X T O C H . J A A K 

W I J — en vele anderen — hadden 
verwacht dat Eddy Merckx dit jaar 
nog eens gensters zou hebben ge
kapt zoals dat heet Met een reus
achtige firma als Fiat achter zich 
dachten wij zo kon hij moeilijk an
ders dan een reeks klinkende over
winningen ter stimulatie van de auto
verkoop bij elkaar fietsen Het is er 
door allerlei omstandigheden niet 
van gekomen al heeft Merckx wel
licht nooit zo « zijne pere » gezien als 
dit jaar Inzet waarvoor wij hem echt 
bewonderen Veel meer dan voor 
veel van zijn gr r ro te , maar vaak 
gemakkelijke overwinningen En kijk 
nu heeft men hem bij Fiat niet meer 
nodig en het is nu zo ver dat Merckx 
voor zijn laatste jaar als koereur 
werkzoekend is Het moet hem 
zwaar vallen En dat is het tweede 
dat WIJ in hem bewonderen zijn wei
gering te aanvaarden dat hij als 
«super» afgedaan heeft Dat is een 
menselijke strijd Dat is de grote 
sport 

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

ALI 

W I J hadden ergens gelezen dat Mu
hammad All (IS dat nu de juiste naam 
van Cassius Clay"?) zou verheven 
worden tot de geestelijke staat maar 
helemaal schijnt dat niet te kloppen 
Want vrijdag stond hij erop te klop
pen HIJ verdedigde namelijk voor de 
19e keer zijn wereldtitel boksen alle 
kategoneen Zijn belager was ene 
Ernie Shavers Behalve dat er een 
vrouw bij de scheidsrechters was en 
dat All zo maar eventjes drie miljoen 
dollar verdiende is er over de kamp 
met veel te vertellen Ali kreeg enkele 
seneuze «motten» maar hij won op 
punten Men kijkt nu uit naar een kan
didaat voor de twintigste «toeffe-
iing» 

Sporta hield een nieuwe klub «Fair 
Play » boven de doopvont , De leden 
die toetreden betalen eerst vijftig 
frank (was dat eigenlijk nodig"?) en 
beloven dan een aantal elementaire 
regels van sportiviteit in acht te ne
men Tegenstrever eerbiedigen beslis
singen van de scheidsrechter aan
vaarden vriendschap stellen boven 
overwinning en zo verder Jaak Le-
coq besteedt even aandacht aan dat 
initiatief Tussen haakjes vroeger 
werd Sporta in Les Sports wel eens 
een «zwarte knokploeg» genoemd, 
maar daar bezondigt de Jaak zich nu 
niet aan Maar hij verwacht toch met 
veel van het initiatief En hij haalt voor
beelden aan van mensen die de voor-
schnften nooit zullen naleven Jaak 
heeft gelijk met zijn voorbeelden Al
leen het initiatief van Sporta richt 
zich met tot «vangers» maar, zoals 
Jaak het in zijn titel zegt tot de « bra
ve kleintjes» Tot de mensen kom 

C R O S S I N DE N A T U U R 

De «hambras» die bij het motorcros
sen komt kijken en de schade die 
berokkend wordt aan natuur en mi
lieu beginnen meer en meer mensen 
de keel uit te hangen Vandaar dat wij 
— en anderen — al jaren geleden 
voorstelden hier en daar speciale 
omlopen voor dit soort jolijt ter be
schikking te stellen meer bepaald 
daar waar met al te veel brokken kun
nen gemaakt worden Nu heeft 
« men » dat blijkbaar gedaan te Wette-
ren Alleen weet men met goed wie 
die «men» is naar het schijnt En de 
schepen van Leefmilieu heeft prompt 
klacht ingediend omdat de uitgekozen 
plaats precies een gebied is dat in 
een bijzonder plan van aanleg voor
zien is als natuurpark Het zal natuur
lijk allemaal nog moeten blijken hoe 
de zaak precies in elkaar zit maar dat 
men de laatste stukjes natuurgebied 
gaat opofferen aan de cross, daar zal 
toch wel iedereen tegen zijn 

10%vr.V.U.Ieden 
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Dames en sjotters 
in de Europese basketbalkampioens-
chappen in ons land betwist, eindig
de België achtste en Joegoslavië eer
ste 
Op voetbalgebied waren «wij» een 
beetje daar Vier Belgische klubs 
plaatsten zich voor de volgende ron
de van de Europese bekerkompeti-
ties 
Anderlecht ontdekte een kersverse 
« zwarte perel» Brugge droeg zand 
en beet tegen Beerschot in 't zand 
Tussen Holland en België dreigt een 
soort voetbaloorlog te ontstaan 
De koereurs snakken naar rust 
Joop Zoetemelk pakte nog rap 
Tours-Versailles mee, en Hinault won 
de Natienprijs Frans Verbeeck gaat 
er de riem afleggen, en Merckx 
zoekt werk 
De autorenners waren aan het werk 
in Amenka Hunt won, en Niki Lauda 
werd wereldkampioen 
In Stuttgart waren de zwaarste en 

• • • 
sterkste jongens verzameld voor de 
wereldkampioenschappen gewicht
heffen Het was in de eerste plaats 
een Russische aangelegenheid, 
vvaarbij Alexeiev met koppijn bij voor
beeld zes titels behaalde 
Kampioen jumping — op nationaal 
vlak — werd Ferdi Titeca op het 
ogenblik dat iedereen dacht dat het 
voor Enk Wouters «in de sacoche» 
was 
Onze tafeltenmskampioenen kregen 
van hun Duitse kollegas zeven keer 
klop Er waren maar zeven wed-
stnjden 
Op de judokampioenschappen te 
Aarlen deden onze gezellinnen het 
uitstekend, er was een dame bij het 
Belgische veteranenteam die het Ka
naal overzwom en de «first lady» 
van ons zwemwereldje zal waar
schijnlijk in Amenka gaan oefenen 
Zodus in de Belgische sport dames 
first deze week Na de sjotters 

STRAF 

W I J lezen in een krant dat Herr Ernst 
Happel met tevreden was met de 
prestatie van zijn Brugse spelers 
tegen Kuopio Hij noemde hen men
sen zonder eergevoel en hij voorzag 
een vreselijke straf Verleden donder
dag zou hij de spelers onderwerpen 
aan een straftraimng met zandzak
ken en zware medicijnballen Ware 
het met dat Herr Happel een Oosten
rijker IS WIJ zouden denken dat 
Nou ja Of de Brugse weknemers die 

feodale folterpraktijken inderdaad 
hebben genomen weten wij met En 
misschien heeft Herr Happel enkel 
wat aan zijn imago willen laboreren 

Maar als hij inderdaad de struise 
heeft uitgehangen, is het met weinig 
resultaat geweest want verleden 
zondag werd Klub zonder pardon 
ingemaakt door Beerschot Wij 
schreven het al meer straf is een 
sleehte remedie 

Enig nieuws van het ruimtevaartfront 
In Amerika mislukten kort na elkaar 
twee lanceringen van kommumkatie-
satellieten Een ervan had een Europe
se satelliet in een baan om de aarde 
moeten brengen 
Het in een baan brengen van dergelij
ke tuigen is eigenlijk een routinekwes
tie geworden Het ontploffen van bei
de raketten — van een verschillend 
type dan nog — onder bijna gelijke 
omstandigheden is verrassend Zo 
verrassend dat men overal hoort pra
ten over «sabotage» Zonder dat 
men ergens vermeldt door wie en 
waarom die zou gepleegd worden 
De Sovjets lanceerden anderzijds 
met sukses een nieuw ruimtelaborato-
num Men mag er zich aan verwach
ten dat het weldra zal bevolkt wor
den Als het al met gebeurd is tegen 
dat deze regeltjes verschijnen 

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

A B O U T M O N N E 

LOT 

De eerste ronde van de diverse Euro
pese voetbalkompetities zit erop, en 
dus moet men aan de tweede ronde 
beginnen De TV-voetbalsupporters 
moeten nu eenaal hun spektakeltje 
hebben Dies trokken alle belangrijke 
bestuursleden naar Zunch om aan
wezig te zijn bij de lottrekking voor 
die tweede ronde Ons interesseert 
meest dat Klub Brugge het moet 
opnemen tegen Panathinailos Athe
ne waarschijnlijk geen al te sterke 
partij Anderlecht had wellicht wat 
minder geluk Het moet uitkomen 
tegen SV Hamburg een sterke for
matie en bovendien momenteel in bla
kende vorm Molenbeek knjgt Carl 
Zeiss Jena uit de DDR als tegenstan
der en dat kon slechter Dit geldt 
ook voor Standard dat het moet 
opnemen tegen AEK Athene Wij zul
len ons Grieks wat moeten opfrissen 

Moeten wij nog herhalen dat wij niet 
in «vedetten » geloven"? Dat wij dus 
lechtook met geloven dat de trainer 
van Ander Monne Goethals een 
soort wonderman is Voor ons is Mon
ne in het beste geval een goed vak
man zoals er veel goede vakmannen 
zijn en het sukses van Anderlecht de 
rente — volgens ons nog te kleine — 
van het geïnvesteerde kapitaal Wij 
treden dus de mening bij van S De 
Wolf die schnjft dat Monne al te arro
gant IS en dat hij ook deze verdienste 
op zijn hoed kan steken dat Ander
lecht buiten Brussel meer en meer vij
andig wordt benaderd en dat hij Mon
ne de man is geworden die men liefst 
ziet verliezen Er is echter nog iets dat 
WIJ volkomen bijtreden Dat is de titel 
van het desbetreffende stuk Die titel 
luidt Goethals zoals wij hem helpen 
maken De journalisten met hun dwa
ze mystifikatie gaan inderdaad met 
vrij uit 

VIER O P VIER 

Verleden woensdag was het weer 
een van die Europese voetbaldagen 
En vermits er met minder dan vier 
Belgische ploegen meedingen voor 
een of andere beker moeten wij wel 
even vermelden dat zij het alle vier 
goed deden Voor Anderlecht en 
Brugge waren er geen problemen 
ZIJ hadden hun eerste wedstrijd met 
zo ruime voorsprong gewonnen dat 
er hun mets meer kon gebeuren En 
overigens wonnen zij nog een keer 
Anderlecht tegen Sofia en Brugge 
tegen het Finse Kuopio Erweedee-
jem ging zowaar winnen op Aber
deen en Standard verloor wel op Sla-
via Praag maar gaat door twee doe
len op verplaatsing te scoren toch 
naar de volgende ronde Volledig suk
ses 

terugwedstrijd Manchester —St-
Etienne natuurlijk met kon gespeeld 
worden in Manchester zelf Men kon 
van de Fransen moeilijk verlangen 
zich zo maar voor de leeuwen te 
gaan werpen De match zal nu uitein
delijk gespeeld worden in Plymouch 

Voor Manchester een financiële 
strop, want het is maar een kleifi sta
dion, en bovendien zouden geen 
kaarten verkocht worden aan Man
chester-supporters Maar ja, wie zijn 
boem verbrandt moet op de blaren 
zitten 

TRIPTIP 
T o e n er n o g ver te ld w e r d , w a s he t ver te lse l ove r de « duivels-
schuu r » e r g popula i r D e schuu r dus d ie een boe r liet b o u w e n 
d o o r de duive l in ruil v o o r zi jn ziel D e man w e r d tens lo t te 
g e r e d d o o r zi jn s l imme v r o u w , die de haan d e e d kraaien v ó ó r 
d e schuu r klaar was , zoda t de duivel he t kon t rak t met had 
nage leefd , en de boe r het dus ook niet moes t d o e n Maa r het 
gat in d e schuu r heef t m e n noo i t kunnen d ich ten W e l n u die 
schuu r (of een van d ie Schuren) kan m e n gaan zien in M e i s e 
A a n de v o e t van het s tandbee ld van ba ron d 'Hoogvo rs t o p 
het kerkp le in ve r t rek t langsheen de r i jksp lantentu in de van 
Doors laer laan d ie er rech t naar t oe leidt Langs het pad — 
het Du ive lspad — zi jn n o g ande re m e r k w a a r d i g h e d e n te 
zien, en he t kan het u i tgangspunt zi jn van e e n p rach t i ge w a n 
del ing o m naar O p p e m 

M A N C H E S T E R 

Wat een affaire alweer met Man
chester Hun supporters hadden het 
in Saint-Etienne weer eens zo bont 
gemaakt dat zware sankties zich 
opdrongen Eerst dat Manchester 
een tijdlang zal geweerd worden uit 
de Europese kompetities Dan dat de 
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Van het landelijke Dilbeek 
blijft morgen 
nog slechts een kale-berg over 

DILBEEK. — Weldra zal Dilbeek het toneel zijn van 
de Grote Opstanding tegen het Egmontpakt. Niet ten 
onrechte wordt in dit stukje van het Pajottenland een 
verfransende invloed van het omstreden «inskriptie-
recht» gevreesd. In Dilbeek voelen de frankofonen 
zich immers goed thuis ; niet zomaar plotseling, sinds 
de ondertekening van het Egmontpakt... 

De heren Georges Mot, Albert Dezangré, Philippe 
(Filip ?), Vergels, Léon Marstboom... zorgden elk op 
huti beurt, en naar bestvermogen, voor de prachtige 
verkavelingen. Prachtig, nu ja... 

Het rijtje van de verloederingsprojekten is haast te 
lang om op te sommen. 

Egmontburgemeester Vergels kan ons, zonder veel 
moeite, een aantal BPA's «in het belang van het alge
meen » opsommen : de Sint-Teresiaparochie, het Wal-
ravaneshof, de Wauquezwijk, het Roelandsveld (de 
familie Vergels niet zo onbekend), de Meiboom, de 
Saviowijk, de Rondenbos (met de villa van de provin
ciale voorzitter Georges Mot), en ook EN VOORAL 
de verkaveling-Kalenberg. 

Het landelijke Dilbeek van gisteren wordt morgen 
zonder zorgen (van het gemeentebestuur) één grote 
frankofone kale berg... 

Dilbeek: de verkavelde gemeente 

van een Egmontburgemeester 

Schreef oud-CVP-burgemeester 
Georges Mot in 1970 immers niet 
ronduit: « De tout temps racceull 
a la maison communale, tant des 
Dilbeekois d'expression franpai-
se que flamande, a toujours été 
tres correct et courtois. Dans 
tous les services les habitants 
obtiennent aux guichets les ren-
selgnements dans la langue de 
leur choix, et de nombreux fran
cophones nous ont loués pour 
Tattitude de notre administra
tion. Je tiens a declarer que 
nous continuerons dans cette 
voie...» (Georges Mot, liste nume
ro 5. 1970). 
En, voegde de huidige burge
meester Filip Vergels daar in een 
brief aan de uitwijkelingen aan 
toe: «Nous espérons que vous 
avez garde un bon souvenir de 
cette agréable commune... nous 
vous adressons cette lettre en 
nous permettant de vous deman-
der de voter pour la liste n° 3, 
celle de l'équipe Vergels, Ie 
Bourgmestre.» (1970). 

DEDELBECCHA 
In Dilbeek hebben de burgemees
ters en hun politieke vrienden in 
het Rondenbos, en op fameuze 
villagronden een spekulatieve 
dans opgevoerd. Het resultaat? 
De buildings in de meest recente 
verkaveling — goedgekeurd 
door Egmontburgemeester Philip
pe Vergels — rijzen op de Kalen-
berg als stevige frankofone hut
ten uit de Pajotse grond. 
Vanaan het Neerhof (de school-
boerderij van de NCO heb je 
momenteel een indrukwekkende 
kijk op de betonnen gedrochten 
die, bijwijlen met 7 verdiepingen, 

de heuveltop aan het oude tram
station beheersen. 
Albert Dezangré, gewezen hoofd 
van de technische dienst van het 
gemeentebestuur heeft deze ver
kaveling op zijn aktief. En de poli
tieke verantwoordelijke is burge
meester Vergels. Even een kijk
je nemen in deze Manhattanwijk, 
Kalenberg genaamd. In de Heuvel
laan en Dennenlaan (waar zijn de 
dennen gebleven?) kan je rustig 
kuieren tussen de buildings Park-
house, Capri, Astoria, Claridge, 
Serjane, Ascania, Greenpark... 
En er staan er nog andere in de 
steigers. Op de schaarse gron
den die nog braak liggen zie je 
hier en daar een dringende op
roep «a vendre - te koop». En, 
Frans hoor je hier wel praten; 
zeer veel zelfs. 
De heer Dezangré, realizator van 
het Kalenberg-projekt is overi

gens van fransen huize; hij is de 
telg van een frankofone familie uit 
Kraainem. 
Deze man werd door het gemeen
tebestuur aangesteld om Dilbeek 
te verkavelen... Momenteel is hij 
wel aan het einde van zijn speku-
latief latijn, want hij is pensioen
gerechtigd. 
Dedelbeccha was enkele tiental
len jaren terug voor tweederden 
eigendom van de familie baron 
De Viron. Deze notabel en zijn 
zonen zetten de verkavelingstrein 
op gang. Zoon Robert De Viron 
heeft als burgemeester stevige 
munt uit de gemeentepolitiek ge
haald. 
Hun verkavelingswoede werkte 
naderhand aanstekelijk op burge
meester Georges Mot en op Her
man en Filip Vergels. 
Er werd begonnen met de Sint-
Teresiaparochie. Dat was in de 

Buildings beheersen de heuvel... 
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'Dilbeek is het laatste decennium ontstellend gegroeid. Eén burge
meester en drie schepenen hebben de grootste moeite een goede 
koers uit te zetten en te varen. Daarom roepen zij regelmatig het 
' hoofd van de technische dienst» op de brug. Zijn adviezen hebben 
bijna en soms helemaal het karakter van een onherroepelijke beslis
sing. Jarenlang heeft hij gegolden als dé (Dilbeekse) autoriteit, bij
voorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Het is een situatie 
die wel niet alleen in Dilbeek zal bestaan, en het moet niet noodzake
lijk leiden tot ontsporingen. 
'Lichten wij nu het dekseltje op van dit Dilbeekse potje, dan slaat de 
spruitjeslucht ons in het gezicht. Is het ambt van hoofd van de techni
sche dienst van een gemeente verenigbaar met belangen in verschil
lende verkavelingsmaatschappijen ? 
»ls het toelaatbaar dat een ambtenaar die advizeert (met grote 
invloed, beslissende invloed) zijn eigen verkavelingsprojekten voor
legt aan de gemeente, en er zelf gunstig over advizeert, zoniet 
beslist ? Is het oirbaar dat een dergelijk iemand een weg ontwerpt, die 
gevaarlijk en onefficiënt is, tegen de adviezen van « Mens en Ruim
te » in, omdat die weg anders een hap van de eigen grond afneemt 
welke die ambtenaar wil verkavelen ? 
'Iedereen weet, dat die ontoelaatbare toestanden bestaan, doch nie
mand verzet er zich tegen. Iedereen huilt het uit aan het vest van zijn 
buurman, of aan een smalle journalistenborst.» 
(Uit ; . Het Nieuwsblad », dinsdag 28 oktober 1969). 

ONGELUKKIG MET 
GROND(WAN)BELEID 

N.v.d.r.-WIJ : Onder meer de im-
mobilienmaatschappij SAICAM 
heeft, met goedkeuring van het 
gemeentebestuur, en na advies 
van de franstalige landmeter De 
Schepper en urbanist Albert De-
zangré, Dilbeek naar hartelust 
verkaveld. 

K A L E N B E R G 
De zaken namen een zodanige 
wending dat in januari 7 0 het par
ket bij de genoemde ALBERT 
DEZANGRE - op kantoor en bij 
hem thuis — «afstapte», zoals 
dat in gerechtelijke knngen heet. 
Burgemeester Filip (pardon, Phi
lip) VERGELS deelde de bevol
king in een verkiezingspamflet 
mee dat hij met op de hoogte was 
van «de beweerde onregelmatig
heden, bedreven door het Hoofd 
van de Technische Dienst.» 
Hoe dan ook, de meest in het oog 
springende verfransende verka
veling van vandaag, aan het tram
station op de Kalenberg, werd 
slechts mogelijk door de verloe
dering van een grote boomgaard, 
eigendom van de familie Ulens. 
Realizator van dit verkavelings-
projekt: Albert Dezangré, stich
ter-beheerder van de «Union Fi-
nancière Immobilière et de Tra-
vaux» (UFIT). 
Diezelfde urbanist van de ge
meente Dilbeek stichtte op 22 
apnl 1967 de vennootschap SAI
C A M : « Socièté Anonyme Immo
bilière de Construction d'Apparte-
ments multiples». 

^M 
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— In de Baron de Vironlaan lopen frankofonen in en uit 

Deze «appartements multiples» 
vinden we vandaag terug in het 
Dilbeeks manhattan-center, ge
naamd Kalenberg. 
Daar huizen frankofonen sinds 
onlangs in residenties, genaamd: 
Greenpark, Parkhouse, Capn, Cla-
ridge, Serjane, Astoria, Ascania . 
Beweer nu met dat het gemeente
bestuur van Dilbeek, onder lei
ding van Philip (Filip ?) Vergels, de 
verfransing in de hand werkte... 
(hds) 

Elk groen hoekje omwoelen... (op de Kalenberg) 

L'équipe de Vergels. 

Dilbeek,Ie 7 Oatobre 1970 
Madame, 
Monsieur, 

Vous avez quitte Dilbeek depuis quelques mois. 
Nous vegrettons votve depart et espérons que 
vous aves garde un bon souvenir de aette 
agréable commune et que vous vous plaisez 
dans votre nouvelle residence . 

Dimanohe proohain vous voterez d 
DilÉeek et ainsi vous partioiperez a la 
constitution du nouveau Conseil Communal. 
C'est la raison pour laquelle nous vous 
adressons cette lettre en nous permettant 
de vous demander de voter pour la liste 
n° Z, oelle de l'équipe Vergels, Ie 
Bourgmestre. 

Nous joignons, en annexe, les 
noms des candidats de la liste n° 3. 
Peut-être y trouverez-vous celui d'une 
anaienne connaissance ou d'un ami, pour 
lequel vous pourriez voter par preference. 
Sinon, vous pouvez voter en tête de liste, 
juste en dessous du n° Z. 

Nous vous en remercions aordialement. 

Les Candidats de la liste N" 3, 
L 'Equipe de VERGELS, 

Le Bourgmestre 

jaren '20. «Door verraad», wordt 
nu nog in Dilbeek verteld. Volg
den dan het Walravenshof (de 
Kaudenaarde). In de schilder
kunstlaan wonen momenteel nog 
slechts franstaligen... Nog voor 
de tweede wereldoorlog werd 
flink wat geld verdiend in de 
Waucquezwijk (Paloke). Ook de
ze buurt is voor een belangrijk 
gedeelte franstalig en wordt, met 
de realizatie van de grote rirtg rond 
Brussel volkomen afgehaakt van 
het centrum van Dilbeek... 

De verkavelaars brachten vervol-
bens een bezoekje aan de wijk 
rond het Kasteel, en aan de 
Broekstraat (NeerhoO. Slechts 
door de aankoop van dit Neerhof 
(door de kultuurkommissie N C O 
kon verhinderd worden dat ook 
deze groene vlakte helemaal met 
appartementsgebouwen zou te
nietgedaan worden. 

G R O E N E Z O N E ? 

De vader van Filip Vergels nam in 
de jaren '50 de verkaveling van 
het Roelandsveld op zijn aktief. 
Nu nog liggen daar bouwgronden 
spekulatief te rijpen. 
Een andere hoek van Dilbeek is 
« de Meiboom ». Ondanks allerlei 
belangrijke bezwaren drukte va
der Herman Vergels hier zijn wil 
door. De Elegemhoeve werd van 
landbouwgronden beroofd. Oud-
burgemeester Georges Mot nam 
de verkaveling van Savio — ver
afgelegen van het dorp, in volle 
veld — voor zijn rekening. En hij 
nam daarvoor onder meer de 
maatschappij voor Kleine Landei
gendommen bij de hand. 
In deze wijk werd zowaar tot 
zelfs in het holst van de nacht ver
huisd. .. 
Nu nog wordt in Dilbeek gezegd : 
«Mot heeft de Savk>wijk mogen 
uitdelen •. 

— De wijk Paloke wordt afgehaakt... 

Momenteel azen Providentia en 
Haviland op verkavelingen in een 
groene zone. De beheerders van 
deze maatschappijen zijn goede 
vrienden van de heer Mot, voorzit
ter van de Brabantse provincie
raad. .. 
De wijk Rondenbos werd een 
tiental jaar geleden met rijkemans-
villa's bedacht. Georges Mot 
vindt het er zelf goed om wonen. 
Een ander stukje landelijk Dilbeek 
werd ook nog verkwanseld aan 
de baron De Vironlaan. Daar 
staan buildings met 28 apparte
menten. De frankofonen lopen 
hier in en uit. in deze buurt woont 
advokaat Filip Vergels. 
Ook de wijk Begijnenborren 
werd verkaveld. 

De Oranjerie aan het Hof ter Put
te (eigenares was de dochter van 
oud-burgemeester Moeremans) 
moest er 15 jaar geleden aan 
geloven. 

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

Tot voor kort kon men nog gerust 
zeggen: de frankofonen wonen 
gegropeerd in de wijken Wauc-
quez en Teresia. Dat is nu nog 
het geval, maar door verkave
lingen — vooral in de wijken met 

appartementen — werden de 
frankofonen ook nog naar ande
re uithoeken in Dilbeek gelokt. 
Niet alleen immobiliënmaatschap-
pijen uit Brussel, maar ook de 
opeenvolgende burgemeesters 
deden hun werk grondig. Met 
franstalige plakkaten, en met ad
vertenties in «Le Soir»... 
Hoewel PVV-er Marstboom zich 
niet onbetuigd liet, kan gerust 
gesteld worden dat vooral katolie-
ke aristokraten zich in Dedelbec-
cha opgeworpen hebben als ver
woede verkayetaars: Waucquez, 
Mot, de Viron, Vergels... 

De praktische realizatie werd ja
renlang in handen gegeven van 
een franstalig landmeter (De 
Schepper), en van een franstalig 
direkteur van de technische dien
sten : Albert Dezangré. 
De belangrijkste toename van de 
bevolking werd genoteerd vanaf 
het bewind van Georges Mot. 
De huidige burgemeester Filip, 
pardon Philippe Vergels, zet dat 
werk nauwgezet verder. 
Dat hij thuis met zijn kinderen 
Frans spreekt, en dat hij ge
trouwd is met een Gentse aristo-
krate, mevrouw Sergeant is dan 

wel bijzaak... 
Erger is wel dat hij jaar-in-jaar-uit 
zijn best doet om met tweetalige 
propaganda de frankofonen op 
te vrijen. Bij de viering van een 
honderdjarige broeder, op zater
dag 1 september, gaf hij nog een 
interview in het Frans ten beste... 
Ook dat is bijzaak... 
Belangrijk voor Dilbeek is wél dat 
Philippe Vergels nu plots flamin-
gantisch burgemeester is gewor
den, en katolieker wil zijn dan de 
paus. 

« Luister naar mijn woorden, maar 
zie niet naar mijn daden,» is wel 
zeer goed op hem toepasselijk. 
Want, de familie Vergels haalde 
frankofonen naar Paloke, Kaude
naarde, Teresia, Wauquez, Roe
landsveld, Kalenberg... 
Daar wordt nu door de Egmont-
burgemeesters tegen geprotes
teerd. En op de Kalenberg wordt 
ijverig voortgebouwd aan tiental
len nieuwe appartementen voor 
frankofonen... 
Arm Dilbeek dat in geen uithoek 
meer gelijkt op het Vlaamse De-
delbeccha. 
Dank zij (Vlaamse ?) spekulanten 
en gemeentevaderen. 

hugo de schuyteneer 
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40 gouden 

Cliff Richard en een nieuwe Shadows 

Een belangrijke te noteren datum 
IS 13 oktober ek met het in ons 
land enige optreden van de top 
groep «The Shadows» in de Elisa-
bethzaal te Antwerpen Een 
groep die het eerst als gewone 
begeleidingsgroep van Cliff Ri
chard deed om dan ook met een 
zelfgepend repertoire van instru

mentale nummers ingeleid door 
de monsterhit «Apache» voor 
een paar jaar de toplijsten te 
bestormen Voor de meeste he
dendaagse musici in Engeland 
zijn ZIJ van het begin af het grote 
voorbeeld geweest Maar Hank 
B Marvin nog steeds een der 
allerbeste gitansten ter wereld en 

gegeerd studiomuzikant is on
danks de kalme periode met bij 
de pakken blijven zitten en 
bracht intussen een paar minder 
in het gehoor liggende doch zeer 
muzikale elpees uit Na de te kor 
te Marvin-Welch en Farrar-peno 
de in CSN pakje Op de nieuwste 
elpee « Tasty » die terecht smaak 

Johnnie Verstraete 

Om de orde te herstellen 
Na de Kongo-romans is er blijkbaar een nieuwe fase aangebroken in de 
Vlaamse literatuur over de vroegere koloniale gebieden Ward Ruyslinck en 
Hector-Jan Loreis situeerden hun verhaalstof m de ontwikkelingslanden Ze 
stonden aan da kant van de arme inlandse bevolking Gerard Walschap 
schreef een roman over een ontwikkelingsprojekt en verheerlijkte de Vlaam
se ondernemingsgeest van de - zendelingen • De toon van de drie verhalen 
die Johnnie Verstraete samenbrengt onder de titel Om de orde te herstellen, 
met de lakonische ondertitel -zei de ambassadeur» is heel verschillend De 
verhalen worden voorgesteld als oorspronkelijke getuigenissen van histori
sche gebeurtenissen die zich afspeelden in Guinea waar de auteur zogezegd 
verbleef van 1968 tot 1970 en waar hij getuige was van een mislukte - militai
re coup- (Ie verhaal) van een eveneens mislukte -aanslag» (2e verhaal) en 
een - huurlmgenmval» (3e verhaal) Dit keer zijn er geen Vlamingen bij de 
zaak betrokken zoals bij Ruyslinck en Walschap De hoofdfiguren zijn West
duitsers De ambassadeur, van wie er sprake is in de titel, is ook een West-
duit£er Ze symboliseren het rijke Westen en de rol die de Westerse landen 
in de Derde Wereld spelen 

Over ontwikkelingshulp of over een 
beleid dat daar iets mee te maken 
heeft gaat het helemaal met in Ver 
straetes verhalen Zijn opzet is juist 
de rol van de rijke landen in de arme 
wereld te ironiseren Hij beperkt die 
tot het opzetten van politieke intriges 
om de inheemse machthebbers uit te 
schakelen of te korrumperen Dat poli 
tieke spel heeft meer weg van « vau 
devilles» die zich in het oerwoud 
afspelen dan van de technokratische 
overeenkomsten waarop de politiek 
steunt in het rijke Westen De schrij 
ver heeft geen oog voor de politiek 
ekonomische machtsstrukturen die in 
de vroegere kolonies aan het werk 
zijn HIJ beperkt zijn verhaalstof to^ 
enkele hoofdfiguren telkens een per 
verhaal Op die wijze wil hij de ontwik 
kelingshulp zoals die nu gevoerd 
wordt in het belachelijke trekken of 
hekelen 
In het eerste verhaal speelt Helmut 
Claussen de hoofdrol Hij is een mis 
lukkeling Zijn studies en zijn huwelijk 
liepen spaak Hij was naar Guinea 
gekomen als ontwikkelingshelper om 
er zijn ontgoochelingen te ontvluch 
ten HIJ werd er belast met de strijd 
tegen de runderpest In die ontgoo 
chelde idealist zag de ambassadeur 

een geschikte handlanger ir* de 
straatsgreep die hij beraamde Het 
hele klimaat waar Helmut in terecht
kwam was alles behalve geschikt om 
deze man van zijn psychische kneu 
zingen te genezen Na de mislukte 
staatsgreep valt Helmut ten prooi aan 
een diepe depressie hij is de waanzin 
nabij In tegenstelling met de erotische 
avonturen uit de Kongoromans van 
Jef Geeraerts gaat bij Johnnie Ver 
straete de hoofdfiguur psychisch ten 
onder in zijn geslachtsbetrekkingen 
met negerinnen Nergens is er een 
spoor van vitalisme te vinden in dit 
verhaal dat getuigt van een gevoel 
van ideologische en filosofische leeg 
te Verstraete geeft goed het doelloze 
weer van een tijdssfeer die geken 
merkt wordt door de afwezigheid van 
een politiek of moreel ideaal Achter 
de ironie gaat een onbepaalbaar pes 
simisme schuil Een genezing wordt 
met in het vooruitzicht gesteld 
Het belang van Verstraetes nieuwe 
boek ligt met zozeer in de politiek Ik 
kom veel meer onder de indruk van 
de psychische leegte van de persona
ges Dat IS zeker het kenmerk van 
graaf von Thiessenhausen uit het 
tweede verhaal Die leegte heeft hij 
met gewild ze vindt haar oorzaak in 

de maatschappelijke situdtie van de 
man Hij is de overlevende van een 
klasse die geen historische bestem
ming meer heeft «een edelman die 
de geschiedenis heeft overleefd te 
arm om rijk te zijn en te rijk om arm te 
zijn en die met zijn budget het avon 
tuurlijk en paradijselijk leven slechts 
kan vinden in een vervelingszieke en 
troosteloos provinciale hoofdstad van 
ergens om het even welk tropisch 
land » HIJ heeft een afkeer van de 
westerse beschaving en koestert een 
openlijke sympatie voor de inlandse 
kuituur en leefgewoonten Ook hij 
geraakt betrokken in de voorbereidin 
gen van een staatsgreep op touw 
gezet door de autoritaire dichter en 
ontwikkelingswerker Emile die zelf op 
een ministerambt aast De graaf is 
een bestendig teken van tegenspraak 
voor zijn omgeving Het speelse cynis 
me waarmee Carl von Thiessenhau 
sen telkens opduikt maakt hem hate 
lijk in zijn midden maar hij heeft de 
simpatie van de lezer 

De hoofdpersoon uit het derde ver 
haal is de ex-SS-er Seibold Met die 
figuur schept Johnnie Verstraete het 
beeld van orde en clean technisch 
organisatielant dat scherp kontras 
teert met de korruptie en het politieke 
geknoei uit de vorige twee verhalen 
In Seibold krijgt het neo fascisme 
gestalte een onsamenhangeno meng 
sel van zedelijke integriteit van zin 
voor orde van bereidheid tot verraad 
een kristelijk verleden vleierige om 
gang met kerkelijke «hoogwaardig 
heidsbekleders» puriteinse levens 
wandel maar met vrij van seksuele 
driften en van obsceniteit en voorts 
een autontair optreden 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Johnnie VERSTRAETE Om de orde 
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vol mocht genoemd worden zes 
van de elf nummers door het 
overblijvene tno gepend wat alle 
lof verdient De overleden bassist 
John Postill IS voor deze opna 
men vervangen door Alan Tarney 
en Dave Richmond en een aan 
vullend gitaarspel van Farrar tus 
sendoor kan aan de fijne groeps 
klank slechts ten goede komen 

Het overbekende Stones num
mer « Honky tonk woman Super 
star van Leon Russel en ook 
« Walk don t run » een instrumen
tale evergreen uit de zestiger 
jaren mogen er alvast bij Kortom 
voor liefhebbers belangrijk 

Cliff Richard nam zijn eerste top
per «Move it» op in 1957 pre 
cies twintig jaar terug In hetzelf 
de jaar scoorde Will Tura bij ons 
met zijn "versie van «Bye bye 
love» en werd Buddy Holly num
mer een met « That il be the day » 

Intussen is er wel heel wat veran
derd IS Buddy reeds jaren overie 
den en zijn zowel Cliff als Will 
nog steeds de grote namen in 
Engeland en ons land Ook Cliff 
heeft op zijn beurt de gebeurtenis 
sen willen vieren met bij ons eerst 
in het Oostends Casino en dan 
vorige week te Antwerpen een fij 
ne show te brengen Ook is een 
dubbel-elpee verschenen (EMI-
EMT-VS6) met op de respektieve-
lijke kanten zijn eerste rockhits 
vanaf « Move it» de beste songs 
uit zijn muzikale-fip-menode zijn 
zachtere inbreng tijdens de Beat-
tijd, en de grote hits sedert a jn 2e 

Eurovisieprijs met «Congratula 
tions» Een der beste verzamelel-
pees sinds jaren i 

In memoriam 

We vernamen het overlijden in 
New York van mevrouw Toots 
Thielemans Toots zelf was voor 
enkele dagen terug in ons land 
voor onder meer een optreden te 
Antwerpen dat vervangen werd 
door het tno van zijn vnend en 
vibrafonist Sadi Wij betuigen ons 
diep medeleven aan Toots en zijn 
vrienden 

De Snaar: volksbal 

Maar voor anderen gaat het le
ven gewoon verder en voor de 
zesde keer ncht de «meziek en 
liekesgroep» De Snaar te Duffel 
in de zaal Alcazar aan de Han
delsstraat een volksbal in deze 
keer onder het motto «laat de 
mensen dansen» 1977 Na het 
sukses van vorig jaar wordt er 
ook dit jaar iets degelijks van 
gemaakt met de opening door de 
gelegenheidsfanfare «Laat de 
mensen blazen» en de muziek 
wordt verzorgd door de groepen 
Rue du Village en natuurlijk de 
Snaar zelf met volksmuziek en 
het Waso kwartet met meer jaz 
zy tonen Er wordt ook een spe 
ciale gast verwacht (zat 8 ok t ) 

Sergius 

Frans Minnaert te Vilvoorde 
Onder grote belangstelling had in de stemmige Jan Portaelsgalenj op 
het Heldenplein 22 te Vilvoorde de opning plaats van de tentoonstelling 
Frans Minnaert 
De openingstoespraak werd gehouden door de heer Paul Rock kabi
netschef van het Staatssekretanaat voor Nederlandse Kuituur De 
heer Rock prees het opmerkelijk initiatief van de plaatselijke VTB-VAB-
afdeling 
De tentoonstelling Frans Minnaert is nog te bekijken elke dag van 10 
tot 19 u en op zaterdag en zondag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u 
Van links naar rechts op de foto mevr Clerckx VTB-VAB-vertegen-
woordigster de heer kabinetschef Paul Rock kunstschilder Frans Min
naert en de heer Enk Clerckx gemeenteraadslid 

De tweejaarlijkse 
VTB-prIjs voor de 
Vlaamse humor 
Alle Vlamingen waar ze ook wonen 
kunren aan de wedstrijd deelnemen 
met een onbeperkt aantal inzendin 
gen Gevraagd worden «kartoens» 
humoristische tekeningen spotpren 
ten zonder verklarende tekst 
Onderwerp «De vrouw» (voor de 
heren kartoenisten) « De man » (voor 
de dames kartoenisten) 

De goedverzorgde inzendingen moe
ten tenminste 30 x 40 cm groot zijn 
en klaar om op te hangen Zij mogen 
ondertekend zijn Op de rugzijde dient 
te worden vermeld naam schuil 
naam en adres 

De tekeningen moeten voor 15 de 
cember behoorlijk verpakt met opge 
rold gezonden worden naar het 
bondsgebouw van de VTB St Ja 
kobsmarkt 45 2000 Antwerpen of 
mogen voor 10 december afgegeven 
worden in een van de 17 VTB kanto 
ren in Vlaanderen en Brussel 

f 
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Te Brussel, dichtbij het Justitiepaleis opende verleden week een 
nieuwe kunstgalerij, onder de wat ongewone naam Mineta Move, wat 
misschien op een eigentijdse aanpak wijst. De openingstentoonstel
ling alleszins wel met het werk van twee van onze bekendste koncep-
tuele kunstenaars van nu : Paul van Rafelgem en J. Lennep. De kon-
ceptueie kunst is een eerder intellektuele reaktie op het pikturale 
geweld van de lyrisch abstrakten en de vooropgestelde banaliteit 
van de POP-art. De konceptuelen boren in hun werken problemen 
van de plastische, sociale of filosofische), zonder er meteen antwoor
den bij te leveren. Hun werk dient als het ware door de toeschouwer 
zelf verder gezet te worden. De kennismaking wordt door de kunste
naar uitgelokt, maar enkel als een motor die een reflektief denkpro
ces bij de toeschouwer op gang moet brengen. Niet zelden gaat het 
bij hen om bespiegelingen over de kunst en haar evolutie, over de 
verhouding kunstenaar werkelijkheid, over de begrippen ruimte en 
tijd, enz. Deze kunst is niet altijd meteen toegankelijk, maar de sleu
tels liggen zelden verder dan onder het voetmatje, en dan biedt Con
cept Art vaak erg boeiende konfrontaties. Al kan men zich al eens 
terecht afvragen of de teoretische benadering soms niet te ver gaat 

Van Rafelgem 
& Lennep 

Heiko Kolt overleden 
BRUGGE. — Op zondag 2 oktober overleed te Brugge, in de St-
Lukaskliniek, op 75-iarige leeftijd de h. Heiko Kolt Daar zijn enige 
verwanten in de Verenigde Staten vertoeven, hebben zijn meest 
nabije vrienden zich ermee belast, in telefonische afspraak met zijn 
schoonzus (VSA) de schikkingen te treffen, die in dergelijke omstan
digheden passend zijn. Aan ons Kamerlid Mik Babyion werd de 
opdracht gegeven de nieuwsmedia in te lichten. De uitvaart, volgens 
de Grieks-Ortodokse ritus, heeft plaats te Antwerpen op zaterdag 
8 oktober, om 12 uur. 

Paul Van Rafelgem 

Deze In een oude hoeve nabij 
Kortrijk werkende kunstenaar 
(ook leraar beeldhouwkunst aan 
de Gentse akademie) behoort tot 
de veelzijdigste talenten van onze 
hedendaagse kunst. Met een vir
tuoos meesterschap bemeestert 
hij zowat alle plastische technie
ken. Zijn werk is dan ook zeer 
uiteenlopend. Al zijn beelden ge
tuigen van een verfijnde zinnelijk
heid, zowel in de vorm als naar uit
voering waarbij de materie altijd 
een belangrijke rol toebedeeld 
kri jgt Zijn lichamen of fragmen
ten daarvan vallen op door een 
estetische, bijna klassieke, meest
al enigszins erotische benadering. 
Van Rafelgem konfronteert ze 
voortdurend met hun omgeving, 
hun betrekking met de ruimte 
waarin ze tot leven moeten ko
men. In deze zin zijn de tussenlig
gende leegten vaak belangrijker 
dan de volumes zelf... de toe
schouwer moet hier aktief ingrij
pen en aanvullen. Een opmerke
lijk stuk in de huidige tentoonstel
ling is een gedekte tafel, waarop 
de spijzen levensecht aanwezig lij
ken. .. maar in metaal dan, tot gro
teske juwelen gestold als het 
ware, wel appetijtelijk maar onmo
gelijk te konsumeren. Dit schept 
een enorm gevoel van vervreem
ding verwekt door nochtans dage
lijkse werkelijkheden Even over
tuigend zijn Van Rafelgems wit 
marmeren zakken die door een 
touw bij elkaar gehouden lijken. 
Hierin evoceert de kunstenaar de 
spanning die er ontstaat tussen 
de van binnenuit opgedrongen 
vorm en de uiterlijke verschij
ningsvorm, die nog verhoogd 
wordt door het kontrast in de 
materialen. Deze kunst lijkt bijna 
akademisch, maar gaat er ver 
van weg door haar probleemstel
ling. Zelfs wie zich niet zo aange
trokken voelt tot het konceptuele 
zal hier bekoord worden door 
een geraffineerde verwerking, 
veel goede smaak en een weerga
loos vakmanschap. 

J. Lennep 

Hier staan we voor een heel ande
re kunst schilderijen meestal in 
één kleurtoon uitgevoerd en niet 
zelden verrijkt met kollage-ele-
menten. Ook zij vallen op door 
een voortreffelijk vakmanschap 
en een inhoudelijke koncentratie 
op de verhouding tussen werke
lijkheid, tijd en ruimte. Toch spre
ken ze minder aan dan deze van 
Van Rafelgem. Lennep mist duide
lijk spontaniteit en zijn plastisch 
vermogen moet te veel inboeten 
aan de verstandelijke, konceptue
le bekommernis. Een schilderij 
van een landschap waarin we 

, aan de hand van een stippellijn 
de laatste sporen van een ster

vende merel volgenC het dode 
dier ligt er onderaan in een poly
ester kastje bij), kan wel een 
vondst zijn. Maar waarom eigen
lijk, wat is de belangrijkheid er
van ? Heel wat interessanter is de 
grote triptiek (100 x 320 cm) 
Monet devint aveugle, waarin we 
de blinde schilder zien van een 
fragment uit zijn Nymphéas. Het 
zien en niet zien, de kleur en de 
niet kleur... het zijn problemem 
die elke schilder inderdaad moe
ten bekommeren. Maar heeft de 
toeschouwer met deze beschou
welijke visie wel iets te maken. In 
een essay of kritisch stuk, ak
koord. Maar niet in het kunstwerk 
zelf, dat moet de artistieke neer
slag van deze visie zijn, geen vivi-
sektie ervan. Van Rafelgem heeft 
zijn plastische problematiek in au
tonome kunstwerken gestalte ge
geven, Lennep is zover niet ge
raakt (zijn onmiskenbaar talent 
ten spijt). 

^ 

Heiko Kolt werd op 8 juli 1902 te 
Warschau (Polen) geboren als 
zoon van een vader uit Estland 
en een Russische moeder. Van 
1949 tot 1957 trok Kolt als dan
send troubadour door Vlaande
ren. Van 1949 tot 1966 was hij 
pedagoog in bewegingsgymna-
stiek en regisseur bij de KAJ. 
Belangrijke spelen werden opge
voerd in het Heizelstadion te Brus
sel (1952), te Rome (1957) en te 
Brussel op de Wereldtentoonstel
ling van 1958. Gedurende vijftien 
jaar gaf hij dansles aan het ly
ceum Onze-Lieve-Vrouw van 
Vlaanderen te Kortrijk. De laatste 
jaren hield hij zich bezig met pri-
vé-lessen voor studenten en 
toneelspelers. 
In het traditionele vlaggenspel 
bracht hij een nieuwe koreografis-
che stijl (1954-1963). Pioniers van 
deze kunst waren de groepen 
Thor (Torhout), Ikaros (Eekio), de 

Cardijn-groep (Buggenhout). Met 
de groep Thor trad Kolt op in de 
VS, Engeland, Frankrijk, Italië, Tur
kije, Duitsland, Denemarken. Hij 
verleende zijn medewerking aan 
verscheidene Vlaamse kulturele 
manifestaties en verenigingen, zo
als de Vlaams-Nationale Zang
feesten, de IJzerbedevaarten, de 
Vlaamse Volkskunstbeweging, 
jeugdbewegingen en scholen. 
Heiko Kolt was tot zijn ziekte artis
tiek raadgever van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging en van de 
Europeade der Europese Volks-
kulturen. 
Wegens zijn verdiensten op het 
vlak van de hernieuwing van de 
bewegingsleer en vlaggenkoreo-
grafie in Vlaanderen ontving hij 
de onderscheiding van Comman
deur in de orde van Paus Grego-
rius de Groote, op aanbeveling 
van mgr. Cardijn, met wie hij per
soonlijk bevriend was. 

Boris Godoenov / KVO-Antwerpen 

Paul van Rafelgem en J. Lennep, 
Mineta Move Art Gallery, Ernest 
Allardstraat 43, Brussel, 
2-10 november. 

In het 19de-eeuwse Tsaristische 
Rusland overheerste de Wester
se rnuziek het kulturele gebeu
ren ; Italiaanse, Duitse en Franse 
komponisten gaven vanuit Sint-
Petersburg de trends aan. 
De geleidelijke opkomst van de 
burgerij, die de barre sociale mis
erie niet milderde maar deze wel 
een nieuwe dimensie verschafte, 
vertaalde zich kultureel in een 
meer volksgebonden literatuur en 
muziekbeoefening, waar de heer
sende klasse uiteraard gnuivend 
aan voorbij ging. 
De nationalistische stroming in de 
muziek kristallizeerde zich in 
hoofdzake rond «de Vijf» : Cui, 
Borodin, Rimsky-Korsakov, Balaki-
rev en de jong gestorven Moes: 
sorgsky. Hun tematiek putten zij 
vooral uit de Russische geschie
denis en hun muziek was doorwe

ven met de eigen veelal zwaar-
dramatische en religieus geïnspi
reerde klanken. 
Van Modest Moessorgsky beant
woordt het grote epos Boris Go
doenov nog steeds aan de ver
wachtingen van het hedendaags 
muziekteater, wellicht meer door 
de sterke presence van de titelfi
guur dan door de fragmentari
sche indeling van het verhaal. 
Kandidaat-Tsaar Boris Godoenov 
steekt het lot een handje toe om 
de troon te kunnen bestijgen, 
door de jonge tsarewitsj uit de 
weg zal wel niet uitgeblonken heb
ben door diepe bekommernis 
voor het volk, want vanuit Polen 
waait het verzet geleid door een 
jonge dweper die zich uitgeeft 
voor de door Boris vermoorde 
tsarewitsj, Rusland binnen. Boris 
getormenteerd door wroeging en 
angstvizioenen sterft een aangrij
pende dood, zich vastklampend 
aan de fiktie de enige rechtmati
ge Tsaar aller Russen te zijn. 

Het vreemde met deze opera is, 
dat er verschillende versies van 
bestaan: de oorspronkelijke, een 
door de komponist en zijn kollega 
Rimsky Korsakov herziene, een 
na de dood van Moessorgsky 
opnieuw door Korsakov volledig 
herwerkte en vervolgens werden 
er nog door twee Russische musi
ci een.eigen vizie op de bestaan
de Boris-partituur gebrouwd. 
De KVO opteerde voor zijn sei
zoenopening voor de meest opge
voerde derde versie met in de 
titelrol de Brugse bas Jef Ver-
meersch, die in Duitsland en 
Frankrijk de reputatie van Vlaan
deren hooghoudt. Frits Celis tilt 
het opera-orkest met zijn vaardi
ge hand door de briljante parti
tuur, terwijl neofiet-operaregis
seur Walter Claessens voor mijn 
part beter zou debuteren met het 
Witte Paard. Blijft meeslepende 
muziek en de sterke vertolking 
van Jef Vermeersch. 

Ray de Bouvre 

Paul van Rafelgem, Relatie, zink op lood. 

Poëziemiddagen in de Beurs 
Wegens verschuivingen in 
het kultuurbeleid zullen de 
« Poëziemiddagen », die vroe
ger met rijkssteun werden in
gericht door de v.z.w. Mid-
dagkoncerten - Middagen 
van de Poëzie, die ook de 
organizatie van de « Midis de 
la Poésie» op zich namen, 
door een autonome groep 
worden voortgezet. De voor
stellingen zullen echter niet 
meer plaatshebben in het 
Museum voor Schone Kun
sten, maar in de Beurs
schouwburg. 

Donderdag 13 oktober: Con
sortium Antiquum dat onder 
leiding van J.P. Biesemans, 
onder, de titel «Ziet de dag 
komt aan...» muziek en poë
zie uit de tijd van Rubens zal 
vertolken m.m.v. Senne Rouf-
faer. 

Donderdag 27 oktober: mid
dag gewijd aan «Poëzie-
krant». De redaktieleden 
Daniel Billiet Frank de Crits, 

Remco Ekkers, Willy Tiberg-
ien. Armand Van Assche, Ru-
dolf H. Vandendaele en An-
toon Vanlaere zullen lezen 
uit hun werk en kommentaar 
geven bij hun gedk;hten. 

Donderdag 10 november : 
«Dichter bij de dichters» is 
de titel die de HAM-groep 
heeft gegeven aan de mid
dag die door Mare Andries, 
Louis-Paul Boon, Willem M. 
Roggeman, Roger Serras en 
Willie Verhegghe zal worden 
verzorgd. Daar HAM (Ho-
nest Arts Movement) zich 
ook op het gebied van de 
plastische kunsten beweegt 
wordt een tentoonstelling in 
de trapzaal van de schouw
burg ingericht 

Donderdag 24 november 
treedt dr. Garmt Stuiveling 
op, in het raam van het Bel
gisch-Nederlands kultureel 
akkoord, met een causerie 
over de poëzie in het werk 
van Multatuli. 
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6 OKTOBER 

BRT 1 

1400 
1800 
1805 

V830 
1855 

1910 
1935 
1945 
2015 
2040 
2130 
2130 
2155 
2225 

Schooltelevisie 
Pierrot (f J 
Rondomons 
Magazine voor de jongeren 
De vergeten eilanden ( f ) 
Solo 
Korte film over het alpinis
me 
Première 
Kijk uit 
Nieuws 
De Muppet show 
Panorama 
Lachertjes 
Standpunten 
Premiere + 
Nieuws 

BRT 2 

1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot ( f ) 
1805 Rondomons 
1830 De vergeten eilanden Cf) 
1855 Solo 

Kortfiim over alpinisme 
1910 Première 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog ( f ) 
21 05 Het souper der kardinalen 

TV-spel 

NED. 1 

1030 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant ( f ) 
1855 Nieuws 
19 04 De man van zes miljoen Cf) 
1953 Simonskoop 
2015 O, moeder, wat is het heet i 

Cf) 
20 45 TV-prive met Chnstine Deu-

tekom 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Hoe Yoekong de bergen 

verzette 
Dokumentaire over China 

2300 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Paddington Cf) 
1910 Tom en de samenzweer

ders Cf) 
1935 De dik voor mekaar show 
2000 Nieuws 
2025 't Was maar een spelletje 

TV-spel 
21 30 De familie Bellamy Cf) 
2220 Hier en nu 
2305 Standpunt 
2315 Nieuws 

7 OKTOBER 

BRT 1 

1400 
1800 
1815 
1845 
1910 
1945 
2015 

2040 

2235 

Schooltelevisie 
Beertje Colargol Cf) 
Open school 
Dag aan dag 
K T R C 
Nieuws 
De steenbok en zijn alp 
Dokumentaire 
In de hitte van de nacht 
Amenkaans sociaal politie-
drama 
Nieuws 

NED. 1 

10 55 Open school - Teleac 
11 30 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1905 Tom & Jerry CfJ 
1915 Dar vraag je me wat 

Populair wetenschappelijk 
programma 

WIJ 11 

1955 Help, de dokter verzuipt 
Nederlandse volkse klucht 
van Nikolai van der Heyde 
Cl 974) 

21 35 Nieuws 
2150 Sanford & zoon Cf) 
2215 Peru 

de klok wordt terug
gedraaid 

Dokumentaire 
2250 Oost-west Kerk en kristen 

in de DDR 
Dokumentaire 

23 15 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 

1855 Nieuws 

1904 Vrouwenplaneet Medusa 
Cf) 

19 30 De natuur en de mens 
Dokumentaire reeks 

2000 Nieuws 
2025 Klaverweide Cf) 
21 15 Vara-visie 

22 05 Hester Street 
Psychologisch drama 

2335 Nieuws 

8 OKTOBER 

BRT 
1400 Doe mee 
1430 Wielrennen Ronde van 

Lombardije 
1515 Laurel en Hardy 

Open School 
1600 Thuiswerk magazine C2) 
16 30 Sociale Zekerheid 
17 00 Zeg me wat je eet 
17 30 Loon naar werken ' 
1800 Pierrot 
1805 Disneyland 

De vlucht van het grijze 
wolfje Cl) 

1857 Paling &Co 
18 55 Ook dit IS leven 

Met de twee wezen door 
Vlaanderen 

1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 

21 10 Terloops 
21 55 Bert d'Angelo 
2245 NIEUWS 

NED. 1 

1030 Teleac 
11 00 Open School en Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Als er een schaap over de 

dam IS 
1600 Het harde leven van de 

papegaaiduiker 
16 30 Ren je rot 
17 05 TROS "Penalty Bokaal» 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant 
1855 NIEUWS 
19 04 Wonderlijke wereld 
1930 De rechter is Imker 
1955 Tweekamp 
2040 The African Queen 

Amerikaanse avonturenfilm 
21 35 Einde 
21 50 The African Queen 
2240 U ZIJ de glone 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1800 

1840 
1855 
1905 
1910 

2000 
2025 
21 15 
2145 

2210 
22 55 
2320 

Internationaal Tennis-Rotter-
dam 
Paspoort 
Nieuws 
Bereboot 
AVRO'S toppop prezen-
teert de nationale hitparade 
Nieuws 
Roots WIJ zwarten 
Wie van de drie 
MASH 
Amerikaans satirisch feuille
ton 
Televizier magazine 
A V R O S sportpanorama 
Nieuws 

9 OKTOBER 

BRT 

9 00 Doe mee 
930 Open School 

Gitaar spelenderwijs 
10 00 Eucharistieviering 
11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
14 30 Open school 
1500 De gebroeders Plem-Plem 
1515 Sesamstraat 
1540 Nekka 

Enkele flitsen van dit jaarlijk
se kleinkunstgebeuren in 
het Antwerpse Sportpaleis 

1600 Retroskoop 
1650 Meridiaan 

Een dokumentaire over het 
eiland Mauntius 

1715 Sportuitslagen 
1718 Sheba Sound contra Bothy 

Band 
1830 Pierrot 
1835 Laurel en Hardy 
19 00 Pakhuis voor Kuituur ? 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend I 
2030 Rubens schilder en diplo

maat 
Tweede aflevering 

21 15 Een avondje uit Nekka 
22 35 Nieuws 

NED. 1 

1100 
1200 

1415 
1430 
1500 
1700 
1800 
1815 
1850 
1900 
1905 

1955 
2005 
2155 

22 25 
2240 

Goede morgen 
Ziekenverzorging thuis 
Teleac 
Natuurkunde 
Duits 
Les gammas 
Kerkdienst 
Wilde ganzen 
Teleac 
Paspoort 
Nieuws 
Jonge mensen op het kon-
certoodium 
Hier Parijs 
Muiterij op de Bounty 
Een boekenprogramma in 
zwart op wit 
Humanistisch Verbond 
Nieuws 

NED. 2 

1600 Nieuws 
1602 De strijd tegen de slavernij 
1655 Sprekershoek 
1710 Studio Sport I 
17 55 Van gewest tot gewest 
1810 Kijken naar kinderen 
1825 Sesamstraat 

1850 Cinevisie 
1920 Studio Sport II 
2035 Nieuws 
20 40 De opkomst 
2340 Nieuws 

10 OKTOBER 

BRT 

Schooltelevisie 
1400 Voetbal 
1430 Biologie 
1500 Engels 
1530 Estetische opvoeding 
1700 Nederlands 
17 30 Duits 
1800 Pierrot 
1805 Klem klem kleutertje 
1820 Circus Rondau 
1845 Open School 
1915 Sporttribune 
1939 De Weerman 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 Grote lui, kleine lieden 
21 50 Inspraak 77 Ik ken zo ie

mand 
2240 Nieuws 

NED. 1 

Schooltelevisie 
1000 Spelraam 
1030 The boarding house 
11 30 Wat IS jouw plek ' 
1845 De Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
19 04 Popparade 
2000 Minivoetbalshow 
21 05 De rechter is Imker 
21 35 Nieuws 
21 50 De tijd stond even stil 
22 55 Eerlijk gezegd 
2305 Onderwijzen kunst of kun

d e ' 
23 38 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de vik'ng 
1930 De stuntelaars van Chica

go 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers 
21 25 Rondje teater 
22 05 Brandpunt 
2245 Geloven op maandag 
2310 Socutera 
2320 Nieuws 

11 OKTOBER 

BRT 

1400 
1430 
1500 
1530 
1700 
1725 
1730 
1800 
1805 
1830 
1900 
1940 

Schooltelevisie 
Geschiedenis 
De brievenbesteller 
Aktualiteiten 
Klassieke oudheid 
Lekker fruit 
Milieusport Cl) 
Ecologie 
Pierrot 
Sesamstraat 
Open School 
Festival m 8 
Mededelingen 

1945 Nieuws 
2015 815 Gerard Cox 
2050 Kijk mensen 

Te vroeg geboren 
21 40 Mish-Mash 
22 20 Nieuws 

BRT 2 

1400 Overname BRT 1 
2015 Polen 
21 05 Bonnie and Clyde 

NED. 1 ~ 

Schooltelevisie 
10 00 Zie zo 
11 00 Spelraam 
14 00 Europa vanuit de lucht 
1430 Jouw beurt 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1904 Henkie's droom-boom 
1910 De krant van Bas 

Religieus programma voor 
kinderen 

19 30 Het kleine huis 
2020 Adam of a a p ' 

Dokumentair programma 
over de evolutie van de 
mens 

2050 Bolivia 
Dokumentaire 

21 20 Ten slotte 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Beeldspraak 
2300 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Charlie's Angels 

Amerikaans detectivefeuille-
ton 

2000 Nieuws 
2025 Hitboulevard 
21 30 De Verpleegsters 
2220 Aktua TV 
2310 Nieuws 

12 OKTOBER 

BRT 

15 30 Open School 
1600 Sociale Zekerheid 
16 30 Tip Top 
1815 Pierrot 
18 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 
1940 De Weerman 
1945 Nieuws 
2015 Rhoda 
2040 Esther, voorgoed op reis 
21 50 De vijfde windstreek 
22 40 Nieuws 

NED. 1 

Schooltelevisie 
10 00 Zie zo 
11 00 Wat is JOUW plek "̂  
14 55 Voetbal 

Rechtstreekse reportage 
van de voetbalwedstnjd 
Noord-lerland — Nederland 

1645 De film van Ome Willem 
1715 Pipo en de waterlanders 
18 25 Sesamstraat 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 Edith Cavell 
21 20 Dejeuner sous l'herbe 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
22 05 Panoramiek 
22 35 Studio Sport 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1815 Teleac 
1845 
1855 
1904 

1929 
2000 
2025 
2030 
21 1b 

2145 
2215 

Staatsloterij 
Nieuws 
Heeft de regen een 
Dokumentaire 
jongeren 
Nieuws 
Nieuws 
Socutera 

vader "> 
serie voor 

Lord Peter Wimsey 
De omroep 
pen 
Daar komen 
Nieuws 

en de omroe-

de schutters 
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Rubens' hartsproblemen 
in peperdure 

maar oppervlakkige 
TV-serie 

Een triomfanteli jk Rubens
jaar zonder een Rubensfilm 
zou als een sukkulent diner 
zonder kruiden geweest 
zijn, dacht men vermoede
lijk in TV-kringen Daarom 
werd in 1975 reeds met de 
plannen gestart voor een im
posante (financieel zeer ze
ker uiteindelijk kostte Ru
bens een slordige 65 mil
joen ') televisiereeks Een 
feuilleton over Rubens — 
een van de grootste schil-
dergenies aller ti jden — 
wordt in oktober over vijf 
wekeli jkse afleveringen van 
ruim 50 minuten op het 
BRT-scherm geprojekteerd 

brengt de scenarioschrijver 
Hugo Claus ons bijna alleen 
de liefdestnbulaties van de 
17de-eeuwse schilder En 
hier bevind je je natuurlijk op 
glad IJS 
Deel V slotstuk van de sei-ie 
toont de hartstochtelijke rela
tie van Üe oude Rubens met 
zijn jeugdige vrou\N Helene 
Fourment Rubens ontpopt 
zich als het ware als een wel 
lustige sater (de ontmoeting 
met de bisschop van Gent 
— wat een scene — is een 
schoolvoorbeeld van «kijk-
eens-wat-wij durven «-menta
liteit en wat het ergste is 
bovendien ontbloot van elke 

Hoofdtenoren Johan Leysen en Ingnd De Vos in Verhaverts 
RUBENS 

Deze moeili jke opdracht 
werd toegewezen aan Ro
land Verhavert en de pro-
duktiemaatschappij <• Kunst 
en Kino», specialisten m 
het op touw zetten van suk-
sesrijke literaire verfi lmin
gen (Loteling, Pallieter) 
En om het maar meteen dui
delijk ste stellen de Ru
bens van Verhavert ontgoo
chelt Wel IS het een groots 
en zeker met zorg gemaak
te TV-serie (die zeker met 
moet onderdoen voor die fa
meuze maar toch erg bana
le reeks Roots) Maar de 
ziel ontbreekt Verhavert 
en scenarioschri jver Hugo 
Claus hebben ons een lam
lendige Rubens voorge
schoteld 
Het IS natuurlijk hun fout met 
dat Rubens in het ware le
ven een weinig boeiende of 
dramatische figuur is ge
weest maar het komt ons 
toch voor dat zij met be
paald hun hersenen hebben 
gepijnigd om de figuur van 
Rubens tot een frappant en 
indringend individu om te 
werken Deze lacune komt 
des te meer tot uiting daar 
ZIJ met opzet geen beeld 
hebben willen brengen van 
de kunstenaar Rubens dn de 
serie neemt hij nauwelijks 
een penseel ter hand of hoor 
en zie je hem nooit over zijn 
zeg maar roeping als schil-
der-kunstenaar) maar wel 
van de mens Rubens En 
van die mens Rubens, 

histonsche werkelijkheid) 
Verhavert noemt dit dan 
schalks «Je kan ook met 
bewijzen dat het zo met zou 
zijn gebeurd ' » Ook de zeer 
tragische slotsekwens (waar 
Rubens in de armen van en 
de liefde met Helene Four
ment sterft wordt verknoeid 
door een vorm van alle-emo-
ties-wegrukkend-exhibitioms-
me 
Uiteraard ruimt de Verha-
vert-film ook een aanzienlij
ke plaats in voor het politiek-
sociale leven van Pieter Pau-
wel Rubens 

M i l j o e n e n k a n s 
gem is t 

Maar ook daar weer gaat de 
film de karikaturale toer op 
In het tweede deel bijvoor
beeld krijgen we Rubens in 
zijn relaties met de hertogelij
ke hofhouding van Mantua 
en het prelatendom van Ro
me In met weinig scenes 
zien we de liederlijke hertog 
in aktie met uitzonderlijk 
slecht akterende deernen In 
zoverre dat het potsierlijk 
wordt Het mag een prestia-
tie genoemd worden dat de 
veelbelovende akteur Johan 
Leysen die op soms schitte
rende mamer de Rubensfi
guur vertolkt ook daar recht
op kan blijven en die scenes 
voor een groot gedeelte van 
het lachwekkende redt 
Is het Rubens-feuilleton dan 
een totale mislukking"? Eerst 
en vooral dient men bij het 

lezen van deze kritiek reke
ning te houden met het feit 
dat de BRT aan de pers 
slechts 2 van de 5 afleve
ringen het zien In de veron
derstelling dat ZIJ reprezenta-
tief zouden zijn voor de hele 
reeks mag ik dan toch ver
moeden "̂  Het blijft een (klei
ne) vraag of de drie ovenge 
afleveringen de hele bedoe
ning op een hoger niveau zul
len tillen 
Op het aktief van Rubens 
valt dan toch ook nog een 
en ander te noteren Hoewel 
de regie van Roland Verha
vert soms zeer onevenwich
tig IS te noemen, is hij erin 
geslaagd een boeiend ntme 
(mede dank zij een zeer ellip
tische montage) te creëren 
waarin veel trage mooie en 
observerende travellings 
heel wat scenes een indnn-
gende dimensie verlenen 
Daarin komt ook het statige 
en sierlijke spel van in prach
tige kostumes uitgedoste ak 
teurs en aktrices (bijv de eer
ste verschijning van Ingnd 
De Vos als Helene Fourment 
en Ann Petersen als Marie 
de Medicis) goed tot hun 
recht Hierbij kunnen we ook 
de heerlijk-pikturale fotogra
fie van Ralf Boumans (die 
het kleurenpalet van een Bar
ry Lyndon bijwijlen even 
aart) met onvermeld laten 
De kleurenkijker zal Rubens 
ongetwijfeld als een lust 
voor het oog ervaren Wat 
het oor betreft wordt dat 
dan weer een andere zaak 
de in erg fraai Nederlands 
uitgeschreven dialogen van 
Hugo Claus komen vooral in 
bijrollen pedant-deklamato-
risch over De TV-kijker kan 
zijn toestel wel wat stiller 
draaien maar dan nog blijft 
een genuanceerde en dra
matische uitspraak achter 
wege 
Zal het Rubens-feuilleton tot 
een sukses uitgroeien"? De 
kulturele uitstralingsmogelijk-
heden van Verhaverts werk 
lijken me wel beperkt Verha
vert verklaart trouwens on
omwonden dat hij met filmt 
voor een handjevol intellek-
tuelen maar wel voor de gro
te massa De Vlaamse kijker 
zal straks zelf uitmaken of hij 
dit mooi gebracht maar 
oppervlakkig kijkstuk zal lus
ten De BRT zelf is bij mon
de van direkteur-generaal 
Paul Vandenbussche opti
mist de sene is reeds ver
kocht aan de RTB, de Neder
landse Televisie Antenne 2 
(Franknjk) en een Duits net 
Ook een Britse zender toont 
belangstelling Op dat niveau 
blijkt Rubens dus wel een 
sukses te zijn Maar ik geloof 
dat en de BRT en Verhavert 
een 65 miljoenenkans gemist 
hebben om een prestige-
reeks af te leveren waar 
men over 10 of 20 jaar nog 
onbeschaamd dank u mag 
tegen zeggen 

BRT wil Vlaamse 
versie van 
Good Old Days 
Oh die goeie ouwe tijd i 
Een vertederende uitspraak die 
je vandaag de dag steeds meer 
en meer hoort of zelf gebruikt 
Spekulerend op deze zucht naar 
nostalgie naar vroegere tijden 
heeft de BBC jaren geleden een 
programma-idee uitgewerkt dat 
uniek IS in Europa en reeds jaren
lang tot de suksesrijkste series 
behoort 

Gestart in 1953 bereikt «The 
Good Old Days » gemiddeld 12 a 
14 miljoen kijkers Het is de lang
ste reeks in de Britse tv-geschie-
denis 
«The Good Old Days» is een 
rekonstruktie van een variete-tea-
ter uit het begin van deze eeuw 
waarbij ook het publiek zich terug
plaatst in de goeie ouwe tijd van 
oma en opa Vijfentwintigduizend 
kandidaat-toeschouwers staan 
op de wachtlijst om een toegangs
kaartje tot deze show te beko
men Daarbij aanvaarden ze 
graag de uitdaging om in epoque-
kledij te verschijnen Dames met 
enorme hoeden heren in uniform 
of avondrok met hoge hoed en 
cape kinderen in matrozenpak-
jes de fantazie op dit vestimen-
tair gebied is grenzeloos 
De BRT-Vlaamse televisie wil het 
experiment ook bij ons wagen 
Op 12 oktober zal in de Stads
schouwburg van Mechelen een 
« Good Old Days » worden opge
voerd 

Al wie het spel wil meespelen en 
van nu af aan reeds op zoek wil 

gaan naar zijn eigen epoque-jurk 
of -kostuum IS welkom In oude 
kisten op zolder of bij oudere 
familieleden vindt u stellig een en 
ander wat te gebruiken is Col-
casse lavalliere boa jacquet cha-
peau-claque pince-nez alle
maal onderdelen van een uitzet 
die u bij elkaar zoekt om op 
12 oktober de voornaamste rol 
in deze televisieshow te spelen 
namelijk deze van het aktief deel
nemend publiek 
De ceremoniemeester zal u inder
daad ook aanzetten tot zang en 
deelneming aan het gebeuren 
Een unieke gelegenheid om u 
echt te verplaatsen in een tijd van 
toen die door de nostalgieke gol
ven in onze technologische be
schaving zo vaak bezongen en 
betreurd wordt 

Een buitenkansje ook voor toneel
maatschappijen en andere gezel
schappen of verenigingen om 'n 
fascinerende ervanng in groeps
verband te beleven 
Het IS de stichter en 25 jaar lan
ge producer van de show in Enge
land die ook het programma in 
België zal komen realizeren, na
melijk Barney Colehan in een pro-
duktie van de dienst Amusement 
woord en spel 

Wie interesse voelt schrijve 
naar BRT - dienst Amusement -
Woord en spel (kamer 8 L 22) 
A Reyerslaan 52 1040 Brussel U 
ontvangt dan gedetailleerde ncht-
lijnen en toegangskaarten 
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Joris Verstraete: 

«De eerste die ik redde 
was een Brusselaar!» 

BRUGGE — Elders in dit nummer van «WIJ» brengen we verslag uit over de 
viering van vijft ig jaar Vlaams Kruis, te Brugge waar een der belangrijkste afde
lingen van het VLK gevestigd is en waarvan de bezieler, Joris Verstraete van
daag In de kijker gezet wordt bij de «mensen van bij ons». 
Joris Verstraete — 65 — is edelsmid van beroep en oefent dit zeldzaam gewor
den beroep uit samen met zijn broer (goudsmid, wat niet hetzelfde is als edel
smid) in de Langestraat te Brugge. Zelf bewoont hij een drank- en likeurwinkel 
in de Oude Zak, een weinig geliefde straat bij de Bruggelingen, vermits de alom 
gevreesde « draak » Fiskus genaamd, er huist. We vallen met de deur in huis en 
vragen Joris, waarom hij als vijftienjarige aansloot bij het pas te Antwerpen 
gestichte Vlaams Kruis. Ik denk uit sociale bewogenheid, uit roeping. Ik heb van 
jongsaf grote bewondering gehad voor de Bernardushonden, die verdwaalde 
reizigers in de besneeuwde bergen opsporen en de redders de weg wijzen. En 
dat met een tonnetje sterke drank om de hals, grinnikt onze gastheer. 
Mensen helpen en redden vindt de spil van het Brugse Vlaams Kruis (In de 
rangorde van oprichting vierde in de lange reeks) geweldig. 
— De eerste die ik redde was een Brusselaar, die bijna verdronk ter hoogte van 
het strand te Blankenberge. Hij had later voor ons (mijn broer was er ook bij) 
geen woord van dank over voor zijn redding. En wij kregen van de veldwachter 
een bekeuring wegens « zedenschennis » I In die t i jd moesten immers de zwem-
pakken aan bepaalde voorschriften beantwoorden. En dat was volgens de pan
doer niet het geval, redding of geen redding. Zo kregen we enkele weken later 
terzetfdertijd in onze brievenbus een dagvaarding wegens het «misdr i j f» voor
noemd en een uitnodiging om een... erkenteli jkheidsdiploma in ontvangst te 
komen nemen voor de redding van onze ondankbare Brusselse drenkeling !... 

Tot de stichters van het VLK te Brug
ge behoorden dr. Rennauchannps, dr. L. 
Verhaegen, Paul Leurldan, Marcel Ise-
rentant, Jef Dobbelaere en Julien 
Pyck (de onverstoorbare). Joris Ver
straete had reeds met sukses zijn 
eksamen van EHBO-er afgelegd en 
werd vooral vanaf de dertiger jaren 
aktief. In 1938 vt/as hij erbij toen het 
VLK voor de eerste keer van dienst 
was op de IJzerbedevaart te Diksmui-
de. In het zelfde jaar volgde de eerste 
mobilizatie van het Belgisch leger, 
waardoor o.a. sekretaris Iserentant 
wegviel en Joris Verstraete sekretaris 
van het VLK-Brugge werd, funktie die 
hij tot op heden waarneennt. Toen in 

1939 het VLK van wal stak met Winter
hulp (hulp met voeding en kleding) 
werkten de officiële instanties, met op 
kop het toen ultra-Belgicistisch Rode 
Kruis, onderduims deze hulpaktie te
gen (het herinnerde te veel aan... Win-
terhilfe...). Het zou nog tientallen jaren 
duren vooraleer het Belgisch Rode 
Kruis zijn negativistische houding 
tegenover het VLK zou wijzigen. 
W I J : Zit er volgens U nog geen fusie 
VLK-RK in ? 
J V : Neen, wel samenwerking. Maar 
tot nader order heeft het VLK nog 
steeds een specifieke taak, nl. de 
Vlaamse mens helpen en hem van 
zijn Vlaams-zijn bewust maken. Er is 

Twee pioniers van het Vlaams Kruis In West-Vlaanderen : v.l.n.r. Joris Verstraete duivel 
doet al en bezieler, en dr. Remouchamps, geneesheer uit (Vlaamse) roeping. Samen op de 
50e verjaardag van het Vlaams Kruis zaterdag II. te Brugge. 

wel een vorm van samenwerking, 
maar een fusie ? Neen. Maar reeds 
vóór de oorlog was er al een 
(bescheiden) vorm van ko-existentie : 
zo gaf dr. Peeters sr. les in beide 
organizaties, terwijl de befaamde 
Brugse chirurg prof. dr. Sebrechts, 
dan toch de grote man voor het RK, 
steunend lid van het VLK was, samen 
trouwens met goeverneur Baels ! 
W I J : Dat zijn wel heel onverwachte 
namen op de ledenlijst van het VLK. 
J V : Jazeker, maar het is een feit dat 
deze twee personaliteiten, Vlaams be
wuster waren dan op het eerste 
gezicht bleek. Dat blijkt trouwens uit 
de houding van professor Sebrechts 
in het begin van de ongenadige 
repressie. 
Intussen zette het VLK onverpoosd 
zijn opmars voort Met een ploeg idea
listen (zoals ze toen genoemd werden, 
blijkbaar is dat woord uit het huidige 
woordenboek geschrapt...) kon dat 
met anders Toen gestadig de Europe
se hemel na München verduisterde 
trof men maatregelen. De Territoriale 
Burgerlijke Wacht (TBW) werd opge
richt en het VLK aangezocht tot toetre
ding, wat prompt volgde. Maar toen in 
mei 1940 de hel boven ons land los
brak maakte zich van de TBW-leiding 
en -leden een panische angst meester, 
die ontaardde in een algemene vlucht 
van de TBW en het Rode Kruis. Deze 
instanties, die goed konden paraderen 
als er geen gevaar dreigde, lieten de 
zwaar en minder zwaar gewonden in 
de Brugse en Westvlaamse ziekenhui
zen feestelijk in de steek. Uit arren 
moede moesten de schaars gebleven 
overheden (waarvan de grote meer
derheid eveneens op de vlucht was 
geslagen) op het VLK een beroep 
doen om aan dit schandaal het hoofd 
te bieden. Offervaardig zoals steeds 
gaf het VLK terstond gehoor en stak 
onmiddellijk de handen uit de mouwen, 
te midden van een angstige bevolking 
en anderhalf miljoen vluchtelingen. In 
de stedelijke ziekenhuizen, vooral aan 
het Minnewater, stootten de VLK-ver-
zorgers op Danteske taferelen: hon
derden gewonde soldaten, waaronder 
ook Duitse, lagen er te kermen in 
bloed, etter en uitwerpselen, onver
zorgd en laffelijk aan hun lot overgela
ten. In ijltempo werden links en rechts 
medikamenten en verbandmiddelen in 
beslag genomen, wat met zonder risi
co's was : iedereen herinnert zich nog 
de Duitse plakkaten waarop o.m. te 
lezen stond « dat alle plunderaars zou
den neergeschoten worden». Welnu 
we waren verplicht, uit legerkamions 
en te Brugge gestrande treinstellen te 
halen wat we nodig hadden Dank zij 
het tijdig optreden van een Duits 
majoor kon een terechtstelling ter 
plaatse van enkele VLK-ers (w.o. Joris 
Verstraete) vermeden worden ! In een 
minimum van tijd bracht het VLK orde 
op zaken. Daarmee was meteen de 
eer gered door de zo vaak door het tri
colore establishment misprezen en ge
minachte Vlaams Kruis I In Radio Bre
men werd toen omgeroepen dat Brug
ge de enige Belgische stad was ge
weest waar een medische dienst werk
te... 
Met enkele uren verschil werden Jons 
Verstraete en zijn groep van hun taak 

ontlast en herbenoemd tot leden van 
de Burgerlijke Luchtbescherming, met 
het statuut van tijdelijk Brugse ambte
naren, met o.a. blanco opeisingsbeve
len. Zo kwam het VLK als reddende 
engel in de ontredderde infrastruktu-
ren terecht. 

O O R L O G EN REPRESSIE 

Voor het VLK was de oorlog de voort
zetting van de werking onder andere, 
veel moeilijker omstandigheden, met 
hulpdiensten, verzorgingsfunkties b.ij 
de brandweer, enz Spitsprestaties uit 
die bewogen tijd de bombardemen
ten te Kortrijk, St.-Michlels, te Zeebrug-
ge en de verzorging van de beman
ning van een Amerikaanse vliegende 
forteres (die voor drie vierden tot de 
Amerikaanse onderwereld behoor
de .). 
Vlak voor de inname van Brugge in 
1944 door Canadese troepen beleef
den ettelijke VLK-ers nog spannende 
dagen bij het in veiligheid brengen en 
verzorgen van meer dan honderd inge
sloten burgers tussen de Duitse en 
Canadese linies. Deze evacuatie ging 
gepaard met veel palavers en beschie
ting van de reddingsploegen door 
twee vijandige legers. Onmiddellijk 
daarop kende Joris Verstraete uit 
eigen ervaring de betekenis van het 
« ondank is 's werelds loon ». Joris Ver
straete werd belasterd, opgesloten en 
dan door de Brugse krijgsraad met de 
beruchte auditeur Vossen tot de dood
straf veroordeeld. Naderhand tot... 
dne jaar gewone hechtenis herleid... 
J V : Ik herinner mij nog levendig de 
woorden van Vossen op mijn pro
ces : beklaagde heeft ongetwijfeld 
grote verdiensten die de hele bevol
king ten goede kwamen. Had hij aan 
onze zijde gestaan dan zou hij nu met 
eretekens overladen zi jn»... 
Joris Verstraete dreef zijn apostelijver 
zo ver dat hij in het begin van de 
repressie voor een gezondheidsdienst 
in de gevangenis instond I Ook me
vrouw Verstraete werd opgesloten 
doch spoedig vrijgelaten. Op 9 april 
1947 verliet Joris Verstraete (voor
waardelijk) de gevangenis Zijn eerste 
verzoek tot herstel in zijn burgerrech
ten werd door Franstalige rechters 
afgewezen. Maar onze man gaf niet 
op en verkreeg uiteindelijk zijn rech
ten, waardoor hij meteen weer les 
kon geven in het VLK. Want daarom 
ging het : weer aktief zijn en helpen. 
J V : In 1964 staken we opnieuw van 
wal na een periode van vrees en 
onzekerheid, maar ook van hoop met 
de Vlaamse Koncentratie en daarna 
van de VU. Vandaag zijn we opnieuw 
paraat, meer dan oo i t ! - (re) 
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