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Ulaami nationaal Uleekblad 

De stem van wie 
niet gehoord worden 
Aan de vooravond van het 
aanstaande « Vlaamse weekend » 
— zaterdag VU-Kaderdag te 
Gent, zondag 
anti-Egmontbetoging te Dilbeek 
— IS het niet overbodig, nog even 
stil te staan bij de oproep tot 
eendracht die enkele dagen 
geleden werd gepubliceerd 
boven de namen van een 
indrukwekkende reeks Vlaamse 
prominenten mensen uit de 
universitaire, sociale 
ekonomische en artistieke 
kringen , in de strijd vergrijsde 
Vlaams-nationalisten naast 
Vlaamsgezinden van 
verschillende ideologische en 
filosofische richtingen 
De vier initiatiefnemers zijn stuk 
voor stuk markante figuren, 
behorend tot verschillende 
generaties van Vlaamsgezinden 
prof dr Elaut, ondanks zijn 
politiek engagement in de VU 
een gezaghebbende figuur in alle 
kringen, meester Filip 
Lambrechts, jarenlang de 
dynamische Antwerpse 
VVB-spi l , professor De Ploey, 
vertegenwoordiger van de jonge 

wetenschappelijke generatie, mr 
Frans Wildiers, een der meest 
gezaghebbende namen en 
familienamen uit het 
Vlaams-nationalisme De lijst van 
de mede-ondertekenaars 
afdrukken zou, in het kader van 
dit artikel, te veel plaats nemen , 
slechts een paar namen er uit 
pikken zou, tegenover de 
anderen, onheus zijn Het moge 
volstaan om aan te stippen dat, 
naast de vele gekende namen uit 
de Vlaamse beweging, ook 
namen pnjken van 
vooraanstaanden uit de 
arbeidersbeweging Dit is een vnj 
uniek feit in de geschiedenis van 
de Vlaamse beweging , het dient 
speciaal onderstreept te worden, 
omdat het wijst op een gelukkige 
kentering 
Het gezagsargument is uiteraard 
niet voldoende Het volstaat met, 
te verwijzen naar de namen 
onder de oproep Ook bij 
diegenen die een open stnjd 
voeren tegen het Egmontpakt zijn 
er met een indrukwekkende staat 
van verdienste in de Vlaamse 
strijd Het manifest Elaut-Wildiers 

Vorige week is de postbode bij u aan huis 
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op rekeningnummer 000-0171139-31 van « W I J » -
Vlaams-Nationaal Weekblad, Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel, met de vermelding «abonnement 
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ontleent zijn belang met slechts 
aan de namen van de 
ondertekenaars, maar vooral aan 
het etisch en moreel 
uitgangspunt dat er een is van 
zorg en bekommernis Ze hebben 
zich met, zoals zovele anderen, in 
de eerste uren voor of na het 
bekend worden van het 
Egmontpakt vastgelegd op een 
met meer te wijzigen koers Ze 
hebben zich met in de strijd pro of 
contra geworpen Zo 
onderkenden zij, met koeler 
hoofd dan vele anderen, sneller 
de fatale evolutie die zich in 
Vlaanderen dreigt door te zetten 
het gevaar van de tweedracht, 
die een historische kwaal is van 
de Vlaamse beweging , het 
gevaar van een diepe kloof 
tussen de politieke 
verantwoordelijken en een aantal 
strijd- en drukkingsgroepen Het 
manifest getuigt voor de moed 
van de ondertekenaars Het vergt 
inderdaad moed om in een 
klimaat, dat vaak op hetze en 
heksenjacht lijkt, te pleiten voor 
de integriteit en de bekwaamheid 
van de Egmont-ondertekenaars 
en te herinneren aan hun 
loopbaan in dienst van het 
Vlaams belang 
Het manifest Elaut-Wildiers kan 
zo maar met klakkeloos een 
pro-Egmontmamfest genoemd 
worden, zoals dat in de pers af en 
toe IS gebeurd De 
ondertekenaars sporen aan tot 
een waakzame en kordate maar 
positieve begeleiding van de 
verantwoordelijke politici Zij 
menen dat een dergelijke 
houding voor de Vlaamse 
gemeenschap méér vruchten kan 
opleveren dan een louter negatief 
afwijzen of dan een terugkeer 
naar de voor de Vlamingen 
ongunstige dubbelzinnigheid en 
het immobilisme van de voorbije 
jaren 
Wie Vlaanderen kent weet hoe 
ernstig de verscheurdheid rond 
Egmont is Maar hij beseft ook, 
binnen welke eigenlijk enge 
grenzen deze verscheurdheid 
zich openbaart In zijn geheel 
heeft het Vlaamse volk op dit 
ogenblik, naast Egmont, andere 
en minstens even zware 
kopzorgen En wat Egmont 
betreft zit de massa van de 
Vlamingen verbaasd aan te 
kijken tegen de verdeeldheid en 
de verscheurdheid in de rangen 
van de Vlaamse beweging De 
zwijgende meerderheid die 
ondergaat, die bewerkt en 
g "•maneuvreerd wordt Soms 
vindt die zwijgende meerderheid 
een stem, kan zij zich laten horen 
Dat IS wellicht de diepere 
betekenis van het manifest 
Elaut-Wildiers tvo 

Gent, zaterdag 22 oktober 15 u. 

Kongreszaal Floraliënpaleis 

Nationale 
VU-icaderdag 

onder het voorzitterschap van 

voorzitter Hugo Schiltz 

Programma 

* Wat doet de Volksunie in de regering ? 

* Volksunie waarheen ? 
door Maurits Coppieters, 
voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad 

^ Volksunie noodzakelijker dan ooit! 
door voorzitter Hugo Schiltz 

Alle kaderleden en leden 

zijn welkom 

O m l O u . 30 zullen de arrondissementsbesturen, de 
leden van de Partijraad en onze parlementsfrakties 
mekaar ontmoeten. 

Babysit is voorzien in het Kongresgebouw 

Eetgelegenheid in Roeland, Korte Kruisstraat 3, 
en in de buurt van de Kongreszaal en SL-Pieters-
station. 

U feest deze week 
Van alle Waals hout pijlen biz. 

Diogenes. Mr. Frans Wildiers bIz. 
ff^'a^^ 

# Amsterdam heeft zijn metro - maar hoé !. 

RAF kreeg zware klap .*,f....."..: ,...';•. bIz. 

.... bIz. 

3 
4 

6 

8 
Kamerttd Joos Somers: Mechelse wegen herdenken 

bIz. 

• Een jaar in Bierbeek 

9 

bir 11 

Maaseik : veel belangstelling voor CVP-wanbeleid 

• Melle : afbraak hoevegebouwen verdaagd 

O Welkom in Oilbeek 

bIz. 13 

bIz. 14 

bIz 18 

Een bezoek aan de Brusselse Kruidtuin .. bIz. 19 

• Düreristerug bIz. 20 

• Harry Kümel op dorpspolitieke toer bIz. 21 

• Maurits Coppieters: • met rusteloze werkzaamheid 
utopie waarmaken > bIz. 24 



OPIf1IC9 

GEEN ALTERNATIEF 

Wat mij in de houding van de anti-Eg-
monters tegensteekt is het volledig 
ontbreken van enige alternatief Voor 
hen telt alleen «Het Egmontpakt is 
slecht en moet verdwijnen •• Over w/at 
er daarna moet gebeuren wordt met 
geen woord gerept 
Onvermijdelijk zal er daarna terug 
moeten gepraat worden met de Frans-
taligen en wie garandeert er dat zij 
dan toeschietelijker zullen zijn 
Als het huidige Vlaams eenheidsfront 
tussen CVP, BSP en VU door het 
springen van het Egmontpakt zou uit
eenvallen zie ik met in met welke ande
re formatie er een beter resultaat uit 
de bus zou komen Toch zeker met 
met de PVV die enkele jaren geleden 
nog met de trikolore baksteen zwaai
de en die mee verantwoordelijk is 
voor de noodlottige gewestvorming 
met drie van de vorige regering 
Daarenboven is het uitgangspunt van 
de anti-Egmonters verkeerd Zij stel
len het zo voor als zouden de Fransta-
ligen, voor wat betreft het federalisme 
en zelfbestuur, eisende partij zijn en 
hiervoor dus zelf een prijs zouden 
moeten betalen 

In feite is het net andersom Het zijn 
de Vlamingen die reeds 60 jaar gele
den aan het I jzerfront hun eis voor 
•< Zelfbestuur en Vlaamse regimen
ten » uitschreeuwden De Franstaligen 
zijn 150 jaar lang de meesters van de 
unitaire Belgische staat geweest en 
ZIJ zijn dit nog Zij geven slechts met 
mondjesmaat hun machtsposities 
prijs en eisen hiervoor telkens toege
vingen van de Vlamingen 
Het IS deze unitaire staat die moet ver
dwijnen en dan houdt onze minder
waardigheidspositie vanzelf op 
De Vlamingen hebben reeds veel te 
lang hun kruit verschoten op de voor 

hen nefaste gevolgen van deze unitai
re struktuur 
ZIJ hebben steeds gebeten van de 
stok die hen sloeg i p v te bijten naar 
de hand die de stok hanteerde Met 
het Egmontpakt hebben wij thans ein
delijk de hand beet i p v de stok en 
daarvoor wil ik rustig « de dode mus » 
van het inschnjvingsrecht als prijs 
betalen 

J.D.M., Heverlee 

DUBBEL GEZICHT 

CVP-St -Lambrechts-Woluwe protes
teert samen met de CVP-gemeente-
raadsleden tegen de aanstelling van 
mevr Gothier als bestuursster van de 
Nederlandstalige gemeenteschool al
daar Werd deze dame amper 3 jaar 
geleden met aangesteld als lerares 
door het toenmalig homogeen CVP-
PSC-gemeentebestuur' 
Het Egmontkomitee dnjft de zaken 
nog verder en ziet in deze beslissing 
de onmacht van het Egmontpakt Het 
weet heel goed dat het Egmontpakt 
nog met van toepassing is Ware het 
reeds in werking, dan zou de Gemeen
schapskommissie deze benoeming on
gedaan kunnen maken I p v alles af 
te breken zouden die mensen hun 
energie optimaal laten renderen, met 
een snelle toepassing van het Egmont
pakt te eisen 

J V , Erps-Kwerps 

INSKRIPTIE 

Na maandenlange Egmont-diskussies 
zal het voor iedereen wel duidelijk 
zijn, dat het inschrijvingsrecht in de 
Egmont-deelgemeenten het moeilijkst 
te valt 
Nochtans zijn er volgens mtj twee uit
wegen mogelijk, om deze moeilijke 
klip te omzeilen 
Ofwel past men de Egmont-tekst let
terlijk toe, nl « het insknptierecht geldt 
voor de inwoners van » Er staat dus 
met geschreven <• voor de toekomsti
ge inwoners » Nu weet ik wel dat dit 
laatste wel mondeling is overeengeko
men, maar dit verplicht de Vlaamse 
onderhandelaars tot mets, alleen de 
geschreven tekst geldt Trouwens, 
hoe dikwijls hebben de frankofonen in 
het verleden bepaalde wetteksten 
met omzeild, door deze teksten letter
lijk te interpreteren 
Ofwel laat men de Franstaligen alle 
administratieve en kiesverrichtingen 
in Brussel zelf verrichten, dus met 
domiciliering in Brussel, en waarbij de 
Egmont-gemeente als tweede verblijf 
dienst doet Dit gebeurt trouwens met 
duizenden franstaligen, die een buiten
verblijf hebben in Vlaams-Brabènt Dit 
systeem zou alleen gelden voor de 
toekomstige inwijkelingen, die aldus 
een pseudo-eeuwigdurend inschnj
vingsrecht zouden verwerven 
Daarentegen verwerven de huidige 
franstalige inwoners wel het in het 
akkoord voorziene insknptierecht 
Dit systeem kan aldus met anders 
dan leiden tot de algehele vervlaam-
sing van de gemeentebesturen in de 
zes reeds bestaande faciliteitenge
meenten en verhindert de verfransing 
der toekomstige Egmont-gemeentebe-
sturen 

D W , Geraardsbergen 
Red. — De ombuiging van hel • in
schri jvingsrecht »tot > uitschri jvings-
recht - blijft een zorg van de Vlaam
se onderhandelaars. 

BRIEVEN 

BIJ het lezen van «WIJ» van deze 
week heb ik mij toch enkele beden
kingen gemaakt Nu vind ik het natuur
lijk normaal dat in de lezersrubriek 
tegengestelde opvattingen verdedigd 
worden Dus is het logisch dat de anti-
Egmont brieven daar hun plaats krij
gen Dit is een teken van volwassen
heid en dus van sterkte Maar nu vind 
ik het toch stilaan genoeg Reeds van 
in mei lees ik deugdelijke epistels en 
er zal wel geen enkele brief mee zijn 
die nog een nieuw feit bevat 
En er is nog iets Het is toch duidelijk 
dat op het ogenblik onze militanten 
zich, om het zacht uit te drukken 
zeer onzeker voelen En wanneer die 
mensen dan bovendien nog iedere 
week in «WIJ» gekonfronteerd wor
den met een overvloed van anti-lek-
tuur, zullen zij zeker met geestdriftiger 
en strijdbaarder worden 

J L , Wilrijk 
Red. — Lezers van «Wi j» hebben 
alti jd hef recht, hun mening — ook 
als ze afwijkt van de parti j l i jn — 
afnedrukt te 7ien 

MEER DAN OOIT VU 

Burgemeester Vindevogel en Irma La-
plasse werden gefusilleerd Een van 
hun beschuldigingen was verraad 
Het deed ons, die de naoorlogse 
repressie aan den lijve hebben meege
maakt, onzeggelijk pijn Nu eerst durft 
men zeggen, dat deze beide edele zie
len, onschuldig zijn 
De anti-Egmonters, van umtansten 
over kapitaal, Vlaamse pesters en fla-
mingantische intellektuelen, die het 
wellicht goed menen, lanceren een 
nieuwe repressie vooral tegen Hugo 
Schiltz en Frans Van der Eist, omdat 
ze medeondertekenaars zijn van het 
Egmontakkoord Zij worden versleten 
voor verraders en dat doet mij gewel
dig pijn 

De voortschrijdende verfransing is 
met de schuld van de VU, maar van 
de eeuwenoude overheersing van ka-
tolieken, socialisten en liberalen De 
Vlaamse voormannen in deze dne 
oartijen spraken en spreken nog 
steeds Nederlands, maar hadden en 
hebben alle normale Vlaamse refleks 
verloren Zij kapituleren steeds op
nieuw voor Brussels en Waals kapi
taal Zij waren en zijn de schuld van 
de verfransing Zij misvormden de 
natuurlijke reakties van hun kiezers, 
zodat ze nog immer berusten in de 
onrechtvaardigheden hun dagelijks 
aangedaan 

De franssprekenden zitten op Vlaam
se grond rond Brussel vastgezogen 
Het IS een feit Ze zijn met van van
daag op morgen weg te cijferen Daar
om IS in de regering alleen de VU de 
Vlaamse waarborg om door het Eg
montakkoord, Vlaanderen een macht 
te geven, als het noodzakelijk wapen, 
om franssprekende arrogantie op ei
gen bodem af te remmen en opnieuw 
te veroveren wat de Vlamingen uit de 
kleurpartijen verkwanseld hebben 
De VU IS en blijft de Vlaamse zweep, 
vroeger buiten de regering, nu zowel 
er buiten als er binnen om in het nest 
van de vijand de Vlaamse wil op te 
dringen 

Dames en heren, tegenstanders van 
het Egmontakkoord, geen nieuwe re
pressie tegen Vlamingen die het bes
te van hun leven aan de Vlaamse her
opstanding hebben gewijd Mijn over
tuiging IS Meer dan ooit V U ' 

M S , Kuurne 

DERINEVU 

Op mijn beurt wil ik enkele beden
kingen formuleren in verband met het 
Egmontpakt 
1 Het pakt zoals het nu is brengt 
geen echt tweeledig federalisme Dat 
men voor zoiets toegevingen heeft 
gedaan is onbegrijpelijk Het zou be
ter zijn moest men in de VU dit open
lijk erkennen en zich allen samen 
inzetten om het zoveel mogelijk te ver
beteren 
2 Wat mij vanaf het begin heeft geër
gerd IS de schijnheiligheid van een 
groot deel van de tegenstanders van 
dit pakt Mensen die jarenlang de ver
fransing van Vlaams-Brabant hebben 
toegelaten en in vele gevallen zelfs 
aangemoedigd, schreeuwen nu het 
luidst Nu vele gemeenten rond Brus
sel volgepropt zitten met frankofonen 
begint men daar plakkaten te plaat
sen met de vermelding Vlaams-Bra
bant er op Geef toe aat dit tenminste 
een drastische maatregel is tegen de 
verfransing 

3 Tot slot een verheugende vaststel
ling Uit de Vrije Tribune in de « Stan
daard » van 8 oktober jl blijkt dat met 
iedereen in de VU zich neerlegt bij dit 
pakt VU-militanten zoals professor 
Derine geven ons terug hoop voor de 
toekomst Nu beweert men wel dat 
professor Derine al jaren tot de CVP 
behoort maar dat lijkt me toch erg 
ongeloofwaardig Immers een radi-
kaal flamingant zoals hij zal nooit 
jarenlang een partij steunen die de 
Vlamingen de ene nederlaag na de 
andere heeft laten slikken Dat is 
weer zó onder de gordel dat ik daar 
zelfs met verder wil op ingaan 

R D, Dworp 
Red. — Op uw verschil lende punten 
toch een kort antwoord. 
1. U hebt waarschijnl i jk in ons blad 
van vorige week, en met name in de 
kleine Egmont-encyclopedie, gele
zen wat we schreven over «echt» of 
«onecht» federalisme 
2. Akkoord wat uw opmerking be
treft over de nieuwe f lamin^antische 
ijver van een aantal ex-verkavelaars. 
3. Derine is natuurlijk CVP'er Hij 
was volksvertegenwoordiger en is 
nog alt i jd schepen voor deze parti j. 

VERHEUGD 

Ik verheug mij zeer over het kontakt 
tussen de voorzitter der Vlaamse par
tijen enerzijds, het Egmontkomitee an
derzijds 
Mijn dag is goed 1 Volhouden nu tot 
WIJ resultaat hebben, de eenheid in 
Vlaanderen ten bate 

K d M , Antwerpen 

VU BROODNODIG 

Steeds heb ik de inzet, werkkracht en 
de overtuigingskracht van de V U 
gezien als een onmisbare politieke 
schakel in het veroveren van zelfbe
stuur 

Onmiskenbaar heeft de V U de Vlaam
se zelfstandigheidsgedachte opge
drongen aan de andere partijen. 
Als we even denken aan het werk 
van de duizerKJen basismilitanten, sa
men met de stichters van de VU, 
Frans Van der Eist en Wim Jonssen, 
over al de andere verkozenen tot op 
heden, met partijvoorzitter Schiltz toe, 
dan moeten we toch verder durven 
vertrouwen op deze politieke groep, 
die ondanks de rotwetten van de Eys-
kens-grondwetsherziemng de politie
ke moed opbracht om geen grens te 
laten stellen aan de tocht naar een 
Vlaamse natie 

Aan de hand van de opgelopen moei
lijkheden (Egmont) moet het Vlaams-
nationaal bewustzijn verdiept en bre
der uitgedragen worden via een gera-
dikalizeerde V U 
Voor de beslissende opmars is het 
nodig dat iedereen in het Vlaamsnatio-
nale kamp aan dezelfde politieke 
koord trekt, ondanks de huidige ver
warrende moeilijkheden 
Het Vlaamse kamp heeft vooral nu 
nood aan eenheid om het einddoel te 
bereiken 
De VU IS en blijft ook nu de machinist, 
om te zorgen dat de Vlaamse trein, 
die op het spoor staat naar het eind
station van «Zelfbestuur» daar ook 
zal aankomen letlereen drage het zij
ne bij 

M M , Opoeteren 

TROUW 

Gezien de overtalnjke publikaties 
gaan wij wel al weten hoe slecht het 
Egmontpakt wel is en welke dwaze, 

domme en minderwaardige personen 
daar de schuld van dragen, dit pakt 
goed vinden en verdedigen Alleen de 
verlichte geesten maar met kort ge
heugen, de malkontente anti-paktbri-
gades staan pal en gaan een papie
ren oorlog voeren 
Inderdaad, wij ook weten dat het pakt 
met volmaakt is Bij welke betwisting 
tussen twee groepen wordt er 100 % 
voor beiden of voor een van beiden 
gehaald ' 
Wat komt er van een scheurpartijtje 
van zes man en een paardekop, zon
der degelijke kaders, zonder leefbaar 
orgaan, zonder het nodige kapitaal en 
zonder een tlinke groep belangeloze 
militanten ' Inderdaad een kort, nutte
loos leven en het groot genoegen de 
Volksunie heel wat schade berok
kend tot genoegen van onze werkelij
ke vijanden 
Zo de malkontenten erin lukken het 
Egmontpakt te doen wegvallen, wat is 
dan hun alternatief ' De regenng ge
vallen, nieuwe regeerders zonder de 
VU Zullen de papieren generaals en 
ander strijdlustige ridders er wat van 
kunnen maken ' Helaas, heel wat van 
het goede zal verloren zijn En dan 
weer kruimels alleen voor de Vlamin
gen i 

Ik kan met dulden dat wat meer dan 
vijftig jaren mij dierbaar was, wordt 
belaagd en aangevallen Ik blijf trouw 
in voor- en tegenspoed zolang God 
mij leven laat i 

F V , Rupelmonde 

MISDAAD 

Als Noord-Nederlands lezer van 
«WIJ» wil ik U graag een klein kom-
mentaar doen toekomen, dat U desge
wenst als ingezonden stuk in «WIJ» 
mag laten plaatsen 

Voor de 2e wereldoorlog heb ik de 
droevige verscheurdheid gezien tus
sen de Vlamingen, die zeiden zich in 
te zetten voor de ontvoogding en 
intussen elkaar verketterden en be
schuldigden van onrechtzinmgheid in 
hun Dietse overtuiging en zelfs het 
woord verraad met schuwden 
De opbouw van de Volksunie heb ik 
met kritische belangstelling gevolgd 
en ik meen, dat Vlaanderen zeer dank
baar moet zijn voor dit grote werk 
Tegen deze enorme verdienste mo
gen bezwaren en bezwaartjes Cdie ik 
ook heb O met opwegen 
De stichting van een nieuwe Vlaams 
Nationale Partij zie ik dan ook als een 
onvergeeflijke schurkenstreek en een 
misdaad tegen eigen volk 

L K , Breda 

ONTGOOCHELD 

De laatste maanden hebben gebeur
tenissen plaats gevonden die voor 
velen met meer te volgen zijn De 
Vlaamse Beweging zit in een impas
se, waar ze met gauw meer zal uitge-
raken Als VU-jongere, als nationalist 
stond ik aan de grond genageld toen 
ik de eerste uitleg over fiet Egmont
pakt hoorde Later kwam de partij 
met het argument aandraven dat de 
jongens van de BRT er mets van wis
ten, dat ze 't verkeerd hadden uitge
legd Het was allemaal zo erg met die 
toegevingen dat inschnjvingsrecht, 
die faciliteiten Ik moet zeggen dat ik 
na lezing van de originele tekst nog 
altijd even verbaasd was, om met te 
zeggen verbijsterd Ik kon bijna met 
geloven dat de V U die toegevingen 
had gedaan Nu is het zo dat op dit 
ogenblik de CVP-pers een vuil spel 
speelt ZIJ trekken dagelijks ten strijde 
tegen het Egmontpakt, en dit in een 
anti-Vlaamsnationaal zin Het is wel 
mogelijk dat, door zich tegen het pakt 
te verzetten, men die pennelikkers 
politiek in de hand werkt Voor mij 
nochtans liggen de verhoudingen an
ders 

Het Egmontpakt bevat niettegenstaan
de de onbetwistbare positieve kanten, 
dingen die met het aannemelijke ha
len 
Het ergst van al vind ik de demagogi
sche wijze waarop de V U tewerk 
gaat Zij duit geen kritiek De tegen
standers zijn « ambetantenkken » die 
ze altijd lastig hebben gevonden. Oh, 
ik ben zo eindeloos ontgoocheld, als 
ik het WlJ-blad doorblader, als ik met 
VU-mandatanssen spreek Het zijn zo 
van die dingen die je ergens heel diep 
treffen 

P R, St-Amandsberg 
Red. — Nee, we vinden je geen 
« ambetanterik » en uw krit iek wordt 
niet alleen geduld, maar ook nog 
afgedrukt. 
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Van alle hout pijlen 

Na Waals water nu Waals hout 
Niemand zal onze Waalse landgenoten beletten alles In het werk te 
stellen om de werkloosheid te bestrijden door nieuwe arbeids
plaatsen in het leven te roepen. Wallonië Is er inderdaad erg aan toe 
door het kwijtspelen van twee levensbelangrijke industr ieën: de 
kolennijverheid en nu de zware krisis in de metaalnijverheid. Het is 
zeker een bittere pil om slikken, het ekonomisch overwicht in België 
kwijt te geraken, en zich qua « grondstoffen » te moeten beperken tot 
water. En straks tot hout. 

In Wallonië kent nnen geen skru-
pules als het er op aankomt, de 
eigen, gewestelijke belangen vei
lig te stellen. In de nabije toe
komst denkt de Waalse leiding 
dan ook aan een verhoging van 
de waterprijs, te betalen door de 
Vlaamse kliënt, die geen andere 
keus heeft, vermits hij door eigen 
waterschaarste (wat had kunnen 
voorkomen worden) op Wallonië 
is aangewezen. Intussen hebben 
deskundigen uitgerekend dat 
Vlaanderen wel zich zelf met 
water kan bevoorraden, op 
voorwaarde dat het voldoende 
spaarbekkens aanlegt. Er zou 
dan ook spoedig werk moeten 
gemaakt worden van het aanleg
gen van een waterreserve. 

We schreven het al, de Walen 
zijn alles behalve bescheiden part
ners. Om de haverklap eisen ze 
kompensaties voor « de geschen
ken aan Vlaanderen», ze aarze
len niet met hun «waterargu
ment» te zwaaien. Toevallig is 
thans een nieuw werk van oud-se-
nator Van Haegendoren versche
nen «Het geld der Vlamingen» 
waarin eens te meer, cijfers bij de 
hand, wordt aangetoond welke 
geldstroom van Noord naar Zuid 
is ontstaan, die in buitensporige 
mate de ekonomie van over de 
taalgrens steunt. CTrends van 5 
oktober, biz. 113). 

De Volksunie heeft in ontelbare 
artikels, studies, toespraken 
e.d.m. aangetoond hoezeer wij 
Vlamingen de Waalse regio met 
geld steunen en hoeveel Waalse 
bedrijven dank zij ons geld kunst
matig In het leven worden ge
houden, ongeacht de eenzijdige 
aanwending van de fiskale op

brengsten en de geruisloze geld
stroom naar de RMZ van het Zui
den. 

Het nieuwste snufje is nu het 
Waalse streven om een nieuwe 
Waalse maatschappij voor hout
bewerking op te richten, uiteraard 
met rijkssteun (al dan niet geregio-
nalizeerd) ten einde grosso modo 
een 2.000-tal nieuwe arbeids
plaatsen in het leven te roepen. 
Minister Humblet (Landbouw) die 
tot een familie van houtbe
werkers behoort, heeft een wets
ontwerp aan zijn drie kollega's, 
belast met regionale materies, 
overgemaakt, waarbij het boswet-
boek van 1854 zou gewijzigd wor
den. Het hout zou krachtens die 
wijziging in eerste instantie aan 
die firma's ter beschikking wor
den gesteld, die ter plaatse het 
hout bewerken. De oprichting 
van de nieuwe maatschappij zou 
gepaard gaan met het samen
gaan van verscheidene houtpro
ducenten en zou ook de familie 
Humblet omvatten. De minister 
zelf, zou door een ruiloperatie bui
ten elke verdenking van het be-
voordeligen van privé-belangen 
komen te staan... Het kapitaal 
van de nieuwe maatschappij 
(Sud-Est-Bois) zou 100 miljoen be
dragen, de langetermijnschul-
den 50 miljoen en er zouden voor 
20 miljoen konverteerbare aande
len bij de Nationale Investerings
maatschappij zijn (voor het geld 
blijkt geen regionalizering nodig 
te zijn...). 

In feite komt dit projekt neer op 
een miljoenenkrediet door de Na
tionale Investeringsmaatschappij 
en het Nationaal Krediet aan de 
Nijverheid m.a.w. voor een groot 

gedeelte uit Vlaanderen, dat al
dus mede een nieuwe l<onl<urrent 
van een Vlaamse bedrijfstak zou 
helpen financieren I En dat voor 
een Waalse bedrijfstak die reeds 
gedeeltelijk zijn handelsafdeling 
heeft verkocht en alleen het indus
trieel apparaat overhield. 

Een woordvoerder van de Vlaam
se houtverwerkende nijverheid 
doet er geen doekjes o m : « Het 
oprichten van een nieuwe maat
schappij en het bevoordeligen er
van komt neer op een scheefge
trokken konkurrentie ten nadele 
van de Vlaamse bedrijven.» Des
tijds hebben de houtverwerkende 
ondernemingen zich dicht bij de 
klant gevestigd en niet bij de 
grondstoffen. Indien de houtbezit
ters de prijs verhogen en terzelf-
dertijd (met behulp van Vlaamse 
gelden via de staatsinvestenngs-
maatschappijen) een nieuwe 
Waalse onderneming bevoorde
ligen dan zitten de Vlaamse bedrij
ven (die met hogere loonkosten 
moeten rekenen) zoveel als aan 
de grond. Dat zou dan werkloos
heid voor minstens tweeduizend 
man betekenen, ongeacht de 
weerslag op de nevenbedrijven 
van de houtverwerkende nijver
heid. Het ziet er naar uit dat men 
ook via een geringe wijziging van 
het boswetboek Waalse bedrij
ven weer vlot wil krijgen en de 
aandeelhouders de gelegenheid 
wenst te geven om op een winst
gevende manier van hun ontman
telde installaties af te geraken. 

Zo te zien houdt de bijna stelsel
matige bevoordeliging van allerlei 
Waalse bedrijven niet meer op, 
terwijl voor de Vlaamse nijver
heid de officiële inspanning veel 
kleiner is (bv. voor de nochtans 
zeer belangrijke textielindustrie), 
zonder dan nog de uitdagende 
Waalse kompensatie-ziekte te 
vergeten. Het wordt hoog tijd dat 
ter zake door de verantwoordelij
ke ministers klare wijn wordt ge
schonken, want we zijn de Waal
se agressiviteit grondig beu I 

De motie van de Brusselse 8 
Over heel Vlaanderen, maar 
vooral in en rond Brussel, 
wordt thans een zenuwoor
log gevoerd tegen de Volks
unie. Onze Brabantse VU-
mensen staan onder zeer 
zware druk. Ze hebben te
gen zich het deel van de 
publieke opinie, dat emo
tioneel geprikkeld wordt 
door het Egmontpact. Ze on
dervinden weinig steun van
wege de pers die, vaak uit 
koude partijpolitieke bereke
ning, een wel zeer vertekend 
beeld ophangt van wat de 
Vlaamse publieke opinie be
weegt. In een dergelijke 
zenuwoorlog knapt af en toe 
wel eens iemand af. 
Acht VU-gemeentemandata-
rissen uit de Brusselse agglo
meratie hebben via een pers
mededeling laten weten, dat 
zij te Dilbeek zullen betogen. 
De mededeling heeft, waar
schijnlijk tegen hun verwach
ting, in de pers vette koppen 
en schuine interpretaties ge
kregen 
We kennen deze mensen 
persoonlijk, sommigen onder 

hen sinds jaren. Al ons be
grip voor hun moeilijke posi
tie kan echter niet meebren
gen, dat wij hun stap zouden 
billijken. Zij staan lang ge
noeg in de politiek om te 
moeten beseffen dat de bes-

ganisatieleven, dat men zich 
neerlegt bij meerderheidsbe
slissingen. In de Volksunie 
heeft, daar waar het hoort 
— nl. in de Partijraad — een 
2/3-meerderheid beslist dat 
de partij zou toetreden tot 

een gesprek is. Het tendens-
recht en het gesprek zijn 
echter dingen, die zich bin
nen de grenzen van de orga
nisatie moeten afspelen. Dat 
is een elementaire regel van 
demokratisch fair-play. 

Meerderheid 
en 

minderheid 
te bedoelingen omgesmeed 
worden tot een wapen tegen 
de VU, van zodra men ze via 
een persmededeling toever
trouwt aan tegenstrevers. 

Het behoort tot het wezen 
zelf niet alleen van de demo-
kratie, maar ook van iedere 
vorm van verenigings- of or 

de regering om er het Eg
montpact te verwezenlijken. 
Daarmee hoeft voor ons de 
kous niet af te zi jn; het 
behoort eveneens tot het we
zen van de demokratie dat 
het tendensrecht gevrij
waard blijft, dat er tussen 
meerderheid en minderheid 
'e voortdurende kans op 

W e betreuren dat onze vrien
den in hun persmededeling 
alvast één grove onnauw
keurigheid hebben gezet, die 
van aard is om gretig aange
grepen te worden door hen, 
die het minder goed met de 
Vlaamse zaak menen dan 
onze acht vrienden zelf. Ze 
zeggen dat «ze weigeren. 

zich te onderwerpen aan het 
dwangebevel van het partij
bestuur om het Egmontpact 
in zijn geheel te aan
vaarden.» Ze kennen noch
tans de partij-opbouw; ze 
weten dat het Partijbestuur 
geen dwang- of andere beve
len te geven heeft, maar dat 
het alleen het uitvoerend or
gaan is van de Partijraad die 
beslist. De beslissing om het 
Egmontpact te aanvaarden 
is, zoals gezegd, met 2/3-
meerderheid genomen door 
de Partijraad, na urenlang be
raad op grond van de stuk
ken van het dossier. Het Par
tijbestuur voert deze beslis
sing uit, onder permanent 
toezicht van de Partijraad 
die maandelijks vergadert, 
zich verslag laat geven en 
de vragen stelt die hem belie
ven. 

We zouden ons gelukkig prij
zen mocht in alle vereni
gingen, waar men voor of 
tegen het Egmontpact 
ageert, de besluitvorming 
even demokratisch zou ver
lopen zijn als in de VU: 
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En bovendien 

... werd in de kamer van volksver
tegenwoordigers een wetsvoorstel 
ingediend «tot invoering van het 
ouderschapsverlof >. 
... werd In de kamer een wetsvoor
stel ingediend om de oprichting van 
nieuwe kerncentrales te onderwer
pen aan de goedkeuring door het 
parlement 
... konden van de meer dan 200 gezin
nen die in het Italiaanse Seveso na 
de beruchte milieuramp — ruim een 
jaar geleden — werden verdreven, 
er 24 naar hun huizen terugkeren. 
... werd in Veurne de schilder, inge
nieur, architekt, ekonomist, water
bouwkundige en filantroop Wences-
las Coebergher herdacht. 
... kreeg deze Vlaming totnogtoe min
der lauwerkransen dan bijvoorbeeld 
een zekere Rubens. 
... zorgde hij in Frans-Vlaanderen 
onder meer voor de drooglegging 
van de uitgestrekte Moeren, en het 
vruchtbaar maken van nieuwe gron
den. 
... dateert dit ingenieus ingenieurs
werk van 350 jaar geleden. 
... zorgde Coebergher ook nog voor 
scheppingen als de basiliek van 
Scherpenheuvel, het Pandhuis van 
Gent, en de Augustijnerkerk te Ant
werpen. 

... betreurde premier Tindemans op 
het kongres van de CVP-jongeren in 
Blankenberge < het gebrek aan ni
veau in de Belgische politiek'. 
... zei een schepen in Gent vorige 
zaterdag : « spiegeltje, spiegeltje aan 
de wand... heeft Gent niet de schoon
ste watertoren van het land ? > 

... werd er een watertoren ingewijd, 
met veel luister en met veel glazen 
(sorry: veel glas). 
... werd de gevel van dit monument 
immers beglaasd met 2.000 m2 re-
flekterend spiegelglas. 
... wordt er naar verluidt hard ge
werkt aan het staalrapport, genaamd 
McKinsey-studie, waardoor de toe
komst van onze staalbedrijven moet 
bepaald worden. 

... werd vorige vrijdag een fotograaf 
van het magazine « Pour» door de 
Brusselse politie in Oudergem van 
zijn film beroofd. Hij nam foto's in 
een supermarkt van een manifesta
tie, georganizeerd door de kristelijke 
vredesbeweging, die pamfletten ver
spreidde over het probleem van de 
apartheid in Zuid-Afrika. 

... verklaarde voorzitter Karel Dillen 
van de Vlaams-nationale partij dat 
• hij met zijn aanhangers opnieuw In 
de jaren na de wereldoorlog is ver
zeild geraakt >. 
... en dat zij overigens « geen scheur-
makers zijn ». 
... maar, dat zij evenmin met een 
andere niet-scheurmaker. Lode 
Claes, tot een overeenkomst kunnen 
komen. 

... vieren de jeugdbewegingen KSA 
en VKSJ volgend jaar hun vijftig jaar 
bestaan, en zullen ze bij deze gele
genheid volkomen fusioneren op na
tionaal niveau. 

... is minister Jos Chabert nog 
steeds van oordeel dat er aan de 
opritten van de autowegen geen 
plaats kan zijn voor < liftershalten >... 
Hij ontneemt de jongeren op die wij
ze een goede kans op goedkope toe
ristische uitstapjes. 

... werd de viering van 100 jaar 
Davidsfonds Ukkel-Boendael niet 
bekroond met een akademische zit
ting ten gemeentehuize. Gaf het 
schepenkollege als reden van ver
zuim op: onveiligheid van het ge
meentehuis... Onveilig, omwille van 
de sterke Vlaamse aanwezigheid 
wellicht.! 

En bovendien 

VU tevreden over 

organisatie Europese verlciexingen 

Het Politiek Komitee van de Volksunie drukt zijn voldoening uit over 
de definitieve beslissingen die getroffen werden inzake de organlza-
tie van de Europese Verkiezingen. 
De Vlaamse gemeenschap In en buiten Brussel zal aldus als een 
geheel hare intrede doen in het Europese parlement en ieder kiesbe-
drog wordt onmogelijk gemaakt 
Het Politiek Komitee dringt er ten zeerste op aan dat de aangekon
digde plannen tot steun en sanering van de tekstielindustrie en tot 
bevordering van de bedrijvigheid en tewerkstelling In de KMO's ten 
spoedigste in konkrete regeringsmaatregelen zouden worden omge
zet 
Tenslotte betreurt het Politiek Komitee de indiskreties die werden 
begaan na de ontmoeting van de parti jvoorzitters met het bestuur 
van het Anti-Egmontkomitee. Dergelijke procedees zijn van aard om 
ieder opbouwend dialoog in de toekomst te bemoeilijken. 

Voor vele jongeren wellicht een onbekende. Maar voor 
iemand die er een paar tientallen jaren Vlaams-nationalisme 
heeft opzitten, een naam als een klok. Frans Wildiers. Trou
wens ook een familienaam als een klok. 
Vader Emiel Wildiers. Advokaat, net als zijn zoon Frans. 
Reeds in zijn studententijd een ernstige, degelijke intellek-
tueel Sociaal bewogen. Daensisme. Meetingpartij. Samen 
met Emiel Schiltz (ja, de Daensist en van dezelfde Schiltz' en 
als die van vandaag) de kern van de eerste groep Vlaamse 
advokaten te Antwerpen die ijverden voor de vernederland
sing van het gerecht Na de eerste wereldoorlog voor de 
Frontpartij naar de Antwerpse gemeenteraad. Een man met 
een warm hart, een koel verstand en een onverzettelijke 
Vlaamse trouw. 
Norbert Maximiliaan Wildiers, de broer Pater Capucijn, inter
nationale beroemdheid omwille van zijn werk over Teilhard 
de Chardin, wereldreiziger die zijn tijd verdeelt tussen een 
leerstoel in Californië en een leerstoel aan onze bloedeigen 
KUL Na de tweede wereldoorlog toeverlaat van het opge
jaagde incivieke janhagel, proost en geestelijke spil van de 
Brusselse Zilvermeeuwtjes die in volle repressietijd hun hoge 
vlucht namen. Jarenlang gezaghebbende Scrutator in de 
'Standaard^'. Even trouw als de vader; vandaag nog altijd 
de Vlaams-nationalist die hij reeds was in 1920, toen hij op die 
fatale 11 juli-plechtigheid vlak bij Herman Van den Reeck 
stond. 

Mr. Frans Wildiers 
Frans Wildiers, 72 jaar Uit de AKVS-generatie die haar stem
pel drukte op het Leuven van de twintiger jaren. Advokaat te 
Antwerpen, Vlaams-nationalist en volop in de aktieve politiek. 
In 1936 provinciaal raadslid voor het VNV en ondervoorzitter 
van de provincieraad. In 1938 schepen van Onderwijs en 
waarnemend burgemeester te Schoten. In 1942 opvolger van 
Jan Grauls als Antwerps provinciegoevemeur, een jaar later 
voor een goevemeursinterim naar Brabant Voorzitter van 
Winterhulp: sociale bewogenheid en nationale overtuiging 
vielen knj de Wildiers' en steeds samen. Na de oorlog — hoe 
kon het anders ? — de gebruikelijke jaren Belgische bak. En 
dan een totaal nieuwe loopbaan in het VEV, dat blijkbaar een 
goede neus had voor het prachtig mensenmateriaal dat door 
de repressie jobloos was geworden. 
Frans Wildiers heeft vandaag het initiatief genomen voor het 
zgn. manifest Elaut-Wildiers: een moedige en overlegde tekst 
waarin gepleit wordt voor Vlaamse eendracht en voor de eer
lijke kans, die de Vlaamse politici moeten krijgen om uit het 
Egmontpakt het zelfbestuur te halen. 
Wie hem veHeden week niet gezien heeft op tv in de rubriek 
Wetstraat heeft wat gemist Er zijn mensen die oud worden 
met luister: passielozer wellicht maar begrijpender, milder en 
méér dan vroeger bekommerd om het essentiële. Mensen die 
spaarzaam zijn met het gezag dat zij een leven lang hebben 
opgebouwd, maar die niet aarzelen om het te gebruiken als 
het werkelijk nodig is. Moedig en eerlijk: alleen moed en eer
lijkheid lieten Frans Wildiers toe om, vanuit zijn zeer grote 
genegenheid en t)ewondering, toch een vermanende vinger 
op te steken naar diegenen in de strijd- en kultuurvereni-
gingen wier verzet tegen het Egmontpakt aan het doel voor-
bijschiet 
Frans Wildiers heeft in zijn leven de Vlaamse beweging twee
maal terug weten opbouwen uit het puin van een ooHog. Hij 
weet hoe lang de weg was, hoe lastig de taak en hoe beperkt 
de middelen. Wie in zijn hart zou kunnen kijken, zou daar 
waarschijnlijk het levensgroot verlangen vinden om de dag 
van de Vlaamse zelfstandigheid nog mee te mogen maken. In 
een leven dat nu steeds korter wordt 
Maandag verjaart Frans Wildiers. Het is te hopen dat hij het 
kan doen zonder pijn om dat wat zondag misschien zou stuk-
gemaakt zijn. 

De Vlaams Radikale Jongeren uit het Dilbeekse tekenden de grensl^n 
tussen hun gemeente en de agglomeratie Brussel (St-Jans-Molen-
beek). Daarmee wilden zij de definitieve begrenzing van de 19 gemeen
ten onderstrepen en de oprichting van een provincie Vlaams-Brabant 
Twee eisen die in het Egmontpakt als verworvenheden voor Vlaande
ren genoteerd staan. 

(foto's studio DannJ 

W A A L S E EISEN EN 
P L A N N E N 

Opnieuw hebben Waalse perso
naliteiten kompensaties geëist 
voor de bouw van een aardgas
terminal te Zeebrugge. Volgens 
de GERW (Gewesteli jke Ekono-
mische Raad voor Wallonië) 
rechtvaardigt het samentrekken 
van regionale en nationale pro-
jekten te Zeebrugge een gelijk
waardig projekt in Wallonië of 
kompensaties in de vorm van 
overheidskredieten. Tot deze 
projekten behoren de aanleg 
van een internationaal spoor 
naast het bestaand, dat zou ge
bruikt worden voor goederenver
voer en de uitbreiding van de 
stadsverwarming. In derde in
stantie zou het krediet moeten 
dienen voor een heroriëntering 
van de landbouw. 
De GERW verre van verontrust 
te zijn door de bar-slechte resul
taten van de «Waalse luchtl i j-
nen», eist Integendeel een eer-
sterangsvliegveld voor Wallonië 
(het rapport DIxon Speed voor
ziet terecht slechts een luchtha
ven van tweede kategorie), een 
vrachtvl iegveld te Jehonvil le en 
uitbreiding van bestaande vlieg
velden. 
De Walen mogen dat gerust 
doen, op voorwaarde dat ze die 
projekten zelf betalen. Een re
den te meer om nog minder toe
schietelijk te zijn dan vroeger is 
het Waalse plan, om na het 
water ook het Waalse hout te 
regionalizeren en aldus 2000 
Vlaamse arbeiders in de houtver
werkende nijverheid op de keien 
te zetten... 

TWEETALIGE 
T O P A M B T E N A R E N 

In een vraag tot minister Boel 
(Binnenlandse Zaken) herinner
de VU-kamerlid Valkeniers aan 
het bestaan van de taalwetten, 
die o.a. de tweetaligheid van alle 
topambtenaren in de Brusselse 

gemeenten voorschr i j f t De wet 
schrijft o.m. voor dat de ambtena
ren in kwestie een taaleksamen 
moeten afleggen. Maar daarvan 
komt niets in huis, de gemeente
besturen bevorderen regelmatig 
Nederlandsonkundige ambtena
ren, zonder eksamen. Dezelfde 
normen gelden voor de interkom-
munales, de centra voor Maat
schappeli jk Welzijn, enz. Nu 
maar eens uitzien of minister 
Boel haar op de tanden heeft 

S T I C H T I N G L O D E W I J K DE 
RAET IN HET Z ILVER 

Te Gent werd ti jdens een studie
dag de oprichting van de Lode-
wijk de Raet-stichting gevierd, 
nu 25 jaar geleden, 's Voormid-
dags werd in zes werkgroepen 
het tema onderzocht «Welk 
Vlaanderen wensen wij ? » 
De plenaire zitting luisterde 's 
namiddags naar voorzitter Roels 
en professor Wildiers die de 
idee « Vlaamse staat» nader toe
lichtte. Professor Cliquet las 
een brief voor van oud-senator 
Van Haegendoren, tevens oud-
voorzitter van LdR-stichting. Als 
voornaamste doel van de stich
ting ziet hij de verwezenlijking 
van een waarachtig pluralisme. 
Bijkomende opdracht is het zoe
ken naar oplossingen voor de 
huidige ekonomische krisis en 
ook de vraag of de evoluerende 
staats- en polit ieke strukturen 
beantwoorden aan de behoeften 
van het volk. Tot slot betreurt 
steller de politizering en burokra-
tizering van de sociale rechtvaar
digheid en de beangstigende 
achterstand inzake wetenschap
pelijk onderzoek. In een toe
spraak pleitte prof. Apostel voor 
een globale wijsbegeerte zodat 
de mens kan ingeschakeld wor
den in de algemene stelsels van 
de biosfeer. 
Nadien woonde de senator Cop-
pieters, voorzitter van de Neder
landse Kultuurraad de ont
vangst op het Gentse stadhuis 
bij. 
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DON 

J A C H T O P W A N D E L A A R S 
I S O P E N . . . 

Vorig weekeind... prachtig weer
tje : uitstekend voor een herfst-
wandeling in het bos. 
We reden naar de — in het Leu
vense welbekende — Bremberg. 
Groot was onze ontgoocheling 
toen we aan het uitgestrekte 
Mollendaalbos waarschuwende 
bordjes zagen: «Verboden toe
gang. Doodsgevaar >. 
De jagers waren op p a d : een 
groepje van enkele tientallen. 
Honderden wandelaars werden 
manu militari gedwongen op hun 
passen terug te keren... Hier en 
daar wél een scheldwoord aan 
het adres van de (rijke) jagers. 
We hadden het ongenoegen met 
zo'n eksemplaar te spreken : « '/ 
Is de bos tok kroot genoek... Wij 
betaal om te mogen skiet... De 
staat keeft van belastink geld 
aan iedereen. Gij kunt wandel 
aan het militair domein.» 
't Is een Waals rijkaard Vlaamse 
wandelaars In Vlaams-Brabant 
op een zonnig herfstweekeind 
uit het Mollendaalbos verbant I 
Dat vinden wij onverantwoord. 
Temeer, omdat precies dit na
tuurgebied het ontspannings
oord is voor duizenden gezin
nen. Vanaan de Bremberg trek
ken jongeren — al dan niet van 
de jeugdbeweging — het Mollen
daalbos i n ; publiek domein 
overigens. Nu wordt dit hen ver
boden in de jachtper iode: de 
hele prachtige herfst... De laat
ste stukjes groen worden nu 

Betogen 
voor 
sociaal 
verwaar
loosde 
ieugd 

ook nog uitgeroepen tot privé-
jachtterrein. Het zou de jagers in 
dergelijke bossen alvast meteen 
moeten verboden worden om 
hun luxe-sport uit te oefenen t i j 
dens weekeinds en feestdagen : 
dan moeten alle publieke bos
sen openstaan voor wandelaars 
en jeugdbewegingen. 
Of is de minister van Binnenland
se Zaken een andere mening toe
gedaan ? 

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 
massatoerisme Schr. bur. bl. 
R K.S./001 

50.000 
A R B E I D S P L A A T S E N 
G E S T O L E N 

Nav het Plan Spitaels is werkver
schaffing door aanwervingen in 
de overheidsdiensten komt de 
VVO (Vereniging van Vlaams 
Overheidspersoneel) tot de ont
hutsende vaststell ing dat Vlaan
deren voor niet minder dan 
50.000 werkplaatsen in de over
heidsdiensten te kort wordt ge
daan ten voordele van Wallonië. 
De overheidssektor in Wallonië 

blijkt veel meer mensen te werk 
te stellen per hoofd van de 
bevolking, indien Vlaanderen 
hier niet zou gediskrimineerd ge
weest zijn dan zou Vlaanderen 
50.000 werkplaatsen meer heb
ben, waarvan niet minder dan 
20.000 in de onderwijssektor. 

Deze schandelijke achterstel
ling kost de Vlaamse gemeen
schap jaarli jks 25 tot 30 miljard 
f r ! Nu men naar een uitbreiding 
van het dienstpersoneel in over
heidsdienst zal overgaan, ware 
het billijk, dat er verhoudingsge
wijs meer Vlaamse bedienden 
dan Franstalige zouden be
noemd worden. De echjte oplos
sing is natuurlijk een Vlaamse 
staat, die o.m. een eigen perso
neelsbeleid voert. Ook de Vlaam
se ekonomie zou in een herge-
struktureerd België meer dan ge
baat zijn dan thans in een centra
listische staat waar bijna alle 
verhoudingen scheefgetrokken 
zijn ten bate van de numerieke 
minderheid. 

DURE 
O V E R H E I D S D I E N S T E N 

VU-kamerlid Luk Vansteenkiste 
verwees in een vraag aan eerste 
minister Tindemans over de ren
dabiliteit van de overheidsdien
sten, naar het rapport van een 
internationaal befaamd manage-
ment-adviesbureau, een vijftal ja
ren geleden aan de toenmalige 
regering bezorgd en sindsdien 
spoorloos. Het bleek dat dit rap-

Brasser ziet.. 

Voor de tweede maal in veertien dagen manifes
teerden opvoeders van verwaarloosde jeugd in 
Brussel. 
Omdat hun gasten nog steeds onder de hoede (!) 
zitten van de minister van Justitie trokken zij naar 
het Brusselse Justitiepaleis. 
De manifestanten eisten een grotere subsidiëring 
voor hun speciaal opvoedingswerk. De minister van 
Justitie kon op dit verzoek niet ingaan. 
Belangrijker leek ons, omdat het hier de grond van 
de opvoedingszaak betreft, de eis om de opvoe
ding van sociaal gehandicapten aan Justitie te ont
trekken en onder de vleugels van Volksgezondheid 
te brengen. Verder eisten de opvoeders dat de 

groepsnormen voor de op te voeden jongelui zou
den worden verlaagd. Waar nu 4 opvoeders voor 
20 kinderen dienen te zorgen zouden er dat best 4 
per 12 kinderen worden. 
Dit wil natuurlijk zeggen een dringende aanpassing 
van de tehuizen en verhoging van personeelskos
ten en zo komen de manifestanten weer bij het cen
tenprobleem. Het ministerie van Volksgezondheid 
is heelwat vrijgeviger met subsidies en heeft meer 
ervaring met uitrusting en bouw van tehuizen. 
Op donderdag 27 oktober komen de opvoeders 
opnieuw naar Brussel Hopelijk staan zij dan een 
stap dichter bij de oplossing van hun probleem en 
dat van de sociaal verwaarloosde jeugd. 

...het dure leven 

port vernietigend was voor de 
Staat als manager: een vierde 
van de overheidsdiensten en -uit
gaven werden als totaal niet-effi-
ciënt of zelfs kontra-produktief 
genoemd. Terecht verbaade zich 
de vragensteller over het uitbli j
ven van enige reaktie op zulk 
een belangrijk verslag. En zeg
gen dat men thans in het kader 
van de bestri jding van de werk
loosheid de aanwerving van 
20.000 « tijdelijken » in overheids
diensten overweegt... Hoe denkt 
men deze twee tegenstrijdighe
den te kunnen verzoenen ? 

DE R O D E V A A N 

Onder de titel «WIJ » publiceer
de de Rode Vaan vorige week 
een mini-brokje waarin werd be
weerd, dat het weekblad «WIJ» 
sinds de VU in de regering zit, 
vrij mag verspreid en verkocht 
worden in de kazernes van het 
Belgische leger. 
We wijzen er onze konfrater op, 
dat dit niet juist i s : al geruime 
ti jd vóór de verkiezingen en de 
vorming van de regering Tinde
mans II werd de verspreiding en 
verkoop van ons blad in het 
leger toegelaten. Dat gebeurde 
na lang en herhaald protest te
gen de diskriminatie waarvan 
«Wi j» het slachtoffer was. Over 
dit tema deed trouwens een insi
der een boekje open in ons blad. 
Voor het overige zijn we even 
sterk als « De Rode Vaan » ge
kant tegen het weren van gelijk 
welk opinieblad in de legerkazer
nes en gebouwen. 

S A B C A - H A R E N 

Het nederlandstalig kaderperso
neel van de fabriek SABCA-Ha-
ren richtte volgende brief aan de 
eerste minister en de minister 
van ekonomische zaken : 
De vliegtuigindustrie is in hoofd
zaak een Waalse aangelegen
heid. De twerkstelling echter 
komt uit het ganse land en 
straks zullen de geldmiddelen 
méér dan ooit uit het ganse land 
moeten gehaald worden. Het is 
voor ons dan ook onaanvaard
baar dat de eenzijdige aanwer-
vings- en promotiepolitiek voor 
beleidsfunkties, die in deze tak 
van de industrie ten nadele van 

de nederlandstaligen gevoerd 
wordt en nog steeds toeneemt, 
voortgezet wordt Ook de vak
bonden uit de metaalsektor-
Brussel hebben deze diskrimina
tie erkend. 
In de Verenigde Staten verbindt 
een werkgever die belangrijke 
staatsopdrachten uitvoert, zich 
ertoe aan « equal oppotunity em
ployer» te zijn t.o.v. minderheids
groepen. De Europese kommis
sie wil de Europese industrieën 
een gedragskode voorschrijven 
om de gevolgen van de apart
heid voor kleurlingen in Zuid-Af-
rika te milderen. Welaan dan, 
geen schijnheiligheid a.u.b.: de 
nationale vliegtuigindustrie 
moet er zich toe verbinden elke 
diskriminatie te verzaken t.o.v. 
Nederlandstaligen bij aanwer
ving en promotie en bij het uit
voeren van de werktaken, wil zij 
van het openbaar gezag de ge
zondmaking en de instandhou
ding van haar bedrijvigheid be
komen. 
Wij hopen. Excellenties, dat de
ze eis, geformuleerd vanuit een 
morele verontwaardiging, niet in 
de vergeetboek gedromd wordt 
wanneer U straks met de rauwe 
cijfers van deficiet en leeglopen
de orderportefeuilles wordt ge-
konfronteerd. Vergeet U niet; on
ze eis kost niets. 
De regering zou er inderdaad 
goed aan doen met deze wenk 
vanuit SABCA-Haren rekening 
te houden... 

POUR LES F L A M A N D S . . . 

« La même chose » is een overbe
kend zinnetje, dat tot op van
daag nog steeds toepasselijk is 
op het oud-Belgisch establish
ment. Het Brussels Paleis voor 
Schone Kunsten doet hard zijn 
best, om de kampioen van de 
vernedering van de Vlamingen 
te worden. In een rondschrijven 
werd dezer dagen kond gedaan 
«dat omwille van t i jdswinst» de 
rondleiding in de Dürer- en Ju-
gendstil-tentoonstellingen. gro
tendeels in het Frans zouden 
geleid worden, maar met de nodi
ge toelichting in het Nederlands. 
Nogmaals spreken we de hoop 
uit dat het (door een viertal par
lementsleden opgerichte) Komi-
tee-PSK weldra het steeds dik
ker wordend klachtendossier-
PSK aan regering en parlement 
zal voorleggen. 

20 OKTOBER 1977 WIJ s 
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Achterstelling in 
plaats van pariteit 
Het is een stokoude vaststell ing dat in België de Vlamingen ondanks 
hun numerieke meerderheid in de praktijk als een minderheid behan
deld worden. Dat bli jkt overduideli jk uit alle mogelijke statistieken. 
Deze achteruitstelling betekent o.m. een derven van inkomen voor 
de Vlamingen, die niet meer te berekenen valt na bijna 150 jaar unita
risme. In deze krisisti jd voelt men de diskriminatle nog scherper aan, 
daar we er maar niet in slagen voor onze afgestudeerden een job te 
vinden waarop ze krachtens hun diploma recht hebben. Dit geldt nog 
meer voor overheidsdiensten dan in de privè-sektor (dekreet Vande-
zande). Volgende cijfers roepen een nog steeds verontrustend beeld 
op van de wanverhouding tussen Frans- en Nederlandstaligen. Deze 
gegevens heeft de minister van Nationale Opvoeding aan VU-sena-
tor Vandezande op diens vraag verstrekt. 
Algemeen Rijksarchief 13 N en 18 F, Koninkli jke Biblioteek 15 N en 
16 F en Koninkli jk Instituut voor Natuurwetenschappen: 15 N en 
20 F. In totaal voor deze drie instellingen zijn er 43 N tegenover 54 F 
of 11 N minder... 
In de belangrijkste wetenschappeli jke instellingen zagen de taaiver
houdingen van het wetenschappeli jk personeel er op 1 januari 1976 
als volgt u i t 

F N 

Koninkli jke Biblioteek 16 15 
Koninkli jke Sterrenwacht 13 • 8 
Koninkli jk Instituut voor 
Natuurwetenschappen 22 15 
Koninkli jk Museum Midden-Afrika 19 15 
Algemeen Rijksarchief 35 30 
Instituut voor Scheikundig Onderzoek 4 6 
Nationaal Instituut voor 
Diergeneeskundig Onderzoek 9 5 
Proefstation voor Waters en Bossen 3 2 
Landbouwekonomisch onderzoek 12 19 
Nationale Plantentuin van België 8 7 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek 
teGembloux 59 3 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek 
teMe l le 1 44 
Totaal 201 169 

Dit is slechts een stukje van de ijsberg. Verre van de pariteit — die 
door de franstaligen op Hertoginnedal 1963 werd afgedwongen zon
der eigenlijke tegenprestatie — te bereiken is de toestand zo, dat 
met verdubbelde kracht tegen deze wanverhoudingen te velde moet 
getrokken worden. 

(pdb) - Al wie zegt het kaderper
soneel te vertegenwoordigen, 
heeft de voorbije dagen zijn stem 
laten horen. Een jammerklacht Te
gen de overheidsmaatregelen om 
ai wie meer dan 500.000 fr. per 
jaar verdient — met aanpassing 
voor de gezinslast — meer belas
tingen te laten betalen en al wie 
minder verdient minder te laten 
betalen. Wie is dit kader? Waar
over klaagt het? En op welke 
grond ? 
Sedert de zogeheten demokrati-
zerlng van het onderwijs spelt elk 
jaar in juli (september voor wie 
met meteen geluk had) een vloed
golf van universitairen en andere 
hoger geschoolden over de ar
beidsmarkt. De jongste jaren ko
men deze golven in de stempello
kalen terecht Maar die uit de 
vroegere vette jaren behoren nu 

zering. Een dergelijke inkomens-
hen/erdeling is slecM voor de eko-
nomie. Deze lierverdeling treft de 
kaderleden. Zij neemt de motiva
tie voor de inspanningen weg. En 
het kader is de motor van de eko-
nomie.» 
Rare dingen. Wie is nu eigenlijk 
de motor: de arbeid, het kapitaal, 
het kader, de overheid, de verbrui
ker...? Nu Is plots het loon de 
motivatie van het kaderlid, net als 
bij een arbeider wie Verweten 
wordt voor niets anders belang
stelling te hebben dan voor vijf fr. 
meer per uur. Bij andere gelegen
heden zingt het 'kader zo graag 
de lof van zijn verantwoordelijk
heid. Inkomensherverdeling 
wordt onrechtvaardig geacht als 
men zelf een offer moet brengen. 
Bestaat er dan niet meer zoiets 
als het gemeenschappelijk be

tand is er geen netto loonverlies, 
maar loonwinst 
In dit beperkte geval bestaat er 
dan wel degelijk een sociale on
rechtvaardigheid, maar alleen 
door het ontbreken van samen
hang in de fiskale en maatschap
pelijke overheidsmaatregelen. Als 
er, om een ander voorbeeld te 
nemen, van een brutoloon dat 8 
maal hoger is netto slechts 3 
maal zoveel meer overblijft, dan is 
dit toch noq altijd een drievoud. 

Een drievoud voor luxe en voor 
beleggingen die dan weer een 
inkomen opbrengen. En dit laat
ste allicht in Luxemburg, onbelast 
Het enige uit dergelijke jeremia
des dat aanneembaar klinkt voor 
wie niet tot het dikbetaalde kader 
behoort, is dat alle onderscheiden 
loonmaatregelen tot een sluitend 

Het kader klaagt 
tot het kader: een groep net 
onder de baas, president-direk-
teur-generaal, of hoe hij ook heet 
Een groep die mee het bedrijf of 
afdelingen ervan leidt 
Deze buffer tussen baas en wer
ker wordt de jongste jaren uitge
breid. Naast het hogere kader 
van hiervoor spreekt men nu ook 
over een midden- en een lager 
kader. Dit daalt dan in de bedrijfs-
hièrarchie af tot de ploegbaas en 
de meestergast. Een zeer ver
scheiden groep dus. 
Het gejammer dat je hoort komt 
van het hogere, zeer goed betaal
de kaderlid Op een klaagkonfe-
rentie in vijf talen te Brussel heet
te het onlangs: « De gelijkschake
ling van de lonen, ook inkomens
herverdeling genoemd, leidt tot 
depersonalizatie, tot bureaukrati-

lang? 
Om te bewijzen dat de offers te 
zwaar zijn voor «het kader» 
heeft men o.m in Nederland een 
studie gemaakt met één zeer 
goed uitgewerkt voorbeeld. Zo 
stelt men «met verbijstering» 
vast dat iemand die bij promotie 
4.000 gulden (60.000 fr.) opslag 
kreeg per jaar, daardoor netto 
1.000 gulden (15.000 fr.) minder 
verdiende datzelfde jaar. Uit de 
rest van het cijferwerk blijkt dan 
evenwel dat dit geval zich alleen 
voordoet in gezinnen met twee 
kinderen die na hun 16 jaar voort-
studeren en waarvan de vader 
de loongrens van 30.000 gulden 
(450.000 fr.) per jaar overschrijdt. 
In alle andere gevallen is dit niet 
zo. Met een lager loon, een hoger 
loon of een andere gezinstoes-

geheel moeten gebundeld wor
den dat iedereen een levenswaar
dig inkomen verzekert. En daar 
valt nog veel te doen. Zie maar 
naar de hogere belasting voor 
iemand die loon ontvangt voor 
zijn arbeid dan voor iemand die 
leeft van werkloosheidsvergoe
ding. De verzwaring bij het 
samenvoegen van belastingen 
van de inkomens van echtgeno
ten tegenover een koppel dat 
samen woont De in verhouding 
tot het loon zwaardere RMZ-bij-
dragen voor wie deeltiids werkt 

De aftrekbare «bedrijfslasten» 
voor zelfstandigen. 
Het zeer vroege pensioen voor 
militairen en rijkswachters. De ku-
mul van professoren. De kinderbij
slag voor loontrekkende bedrijfs-
direkteurs. Enzovoort 

RAF krijgt zware klap 

Ensslin 

De bestorming van de gekaapte 
Boeing van de Lufthansa op het 
vliegveld van Mogadiscio in So
malia IS de enig passende reaktie 
op de anarchistische terreur zo
als deze sinds 1968 is opgeflak-
kerd in de Bondsrepubliek. Stellig 
hebben de Westduitsers van de 
Israëlische ervaring geprofiteerd. 

Men zal zich herinneren dat Israë
lische kommandos te Entebbe in 
Oeganda eveneens een gekaapt 
vliegtuig bestormden de kapers 
doodden en de gijzelaars bevrijd
den. Deze raid was moeilijker dan 
deze te Mogadiscio: de stunt 
gebeurde bij onwetendheid van 
de Oegandese regering en in een 
absoluut vijandige, zwaar gewa-
fjende omgeving. 

Het beëindigen met geweld van 
de kaping te Mogadiscio is de der
de met sukses bekroonde bevrij
ding, manu militari, van onschul
digen. Na Entebbe bevrijdden 
ook in Nederland te verenigde 
strijdkrachten door Zuid-Moluk-
kers gegijzelde schoolkinderen 
en treinreizigers. De aktie van de 
Zuid-Molukkers in Nederland is 
overigens wat de beweegrede
nen betreft niet te vergelijken met 
de terreur van de Baader-Mein-
hof-groep. 

Waarschijnlijk als gevolg van de 
nederlaag te Mogadiscio pleeg
den de in Duitsland veroordeelde 
en gevangen RAF-kopstukken 
zelfmoord. Beide (de mislukte 
raid en de zelfmoorden in de 
gevangenis) brengen de RAF een 
zware klap toe, waarvan ze zich 
hopelijk niet meer zal herstellen, 
al is dit nog een wensdroom. Het 

Euroterrorisme geeft het nog niet 
op (Italië), maar het verweer van 
de door de terreur bedreigde 
demokratie wordt langzaam maar 
zeker beter georganiseerd. Het 
ware wenselijk dat de anti-terreur 
op Europese schaal zou worden 
georganiseerd. Pas nu lekte uit 
dat vorige maand waarschijnlijk 
Westduitse terroristen door ons 

land zijn gereisd zonder veel 
moeilijkheden. Dat blijkt ook uit 
de officiële reaktie op een vraag 
van VU-kamerlid Emiel Van 
Steenkiste aan de minister van 
Justitie. Hoewel er gewag ge
maakt wordt van een grondig 
onderzoek is de opsomming van 
die onderzoekingen niet erg over
tuigend. 

Op de ontvoenngen, gijzelingen, 

moorden, brandstichtingen en 

bomaanslagen past slechts één 

antwoord: hard en zo mogelijk 

nog harder terugslaan. Daarover 

is men het deze keer in gans Euro

pa (Oost-Europa dus inbegrepen) 

roerend eens! 

WIJ 6 20 OKTOBER 1977 



bij 't sparen brengt 
de nacht geen raad 
Kapitalisatie, belegging op termijn, progressieve rente, 
opbrengst, vaste vervaldag, looptijden, interestvoeten, 
groeibons, kasbons, enz. Dat is teveel, zelfs voor uw 
slapeloze nachten. 

vandaag biedt het spaarwezen 
zovééi mogeiijif heden, dat alléén een 
specialist er wijs uit geraakt! 
Uw N.M.K.N. -adviseur staat u graag bij: met raad en 
daad. 

Zijn zorg: u de meest rendabele oplossing voorleggen. 
Opdat u voortaan op beide oren zou kunnen slapen. 

bij de NMKN vindt u de mooiste 
spaarniogelijkheden,en de'^bank-
service'̂ die u verlangt.En altijd 
onder Staatswaarborg. 

uw NMKN-adviseur kan voor u een 
''persoonlijk spaarplan'^uitwerken, 
passend bi| uw eisen en mogelijkheden. 
Uit de vele mogelijkheden haalt hij de beste plaatsing 
voor uw geld: kasbons, groeibons, kapitalisatiebons, 
kasbons met progressieve rente, depositorekeningen op 
zicht of op termijn, al dan niet met vooropzeg, of een 
kombinatie van verschillende interessante mogelijkheden. 

NAnONALE MIJ. VOOR 

KREDIETA D NUVERHEID 
verstandig sparen 
Waterloolaan 16 - 1000 Brussel - 02/5136280=»-

ZOCK€RC](S 

— Goudsmid - juwelen - ontwer
pen met 20 jaar ernstige erva-
nng als hoofd-atelier, zoekt pas
sende betrekking in buurt Brus-
sel-Aalst Zich wenden red 
«WIJ» N116 

— Regentes Handel afgestu
deerd in 1977, vnj onderwijs te 
Gent Deze jonge regentes voelt 
zich geroepen om in Brussel 
nederlandstalig onderwijs te ge
ven in een nederlandstalige 
school 

— Boekhouder-Bediende 48 
jaar, Vlaams-nationalist sekreta-
ris van VU Hamme/Moerzeke 
Heeft zich door zelfstudie opge
werkt van bediende tot boek
houder en behaalde hiervoor de 
nodige diploma's Perfekt 2-talig 
met goede noties van Engels en 
Duits Voorziene werkloosheid 
wegens slechte ekonomische 
toestand van het bedrijf waar hij 
momenteel werkt Voor verdere 
inlichtingen of curriculum vitae, 
wendt u zich tot Nelly Maes, 
Gentse Baan 50, 2700 Sint-Ni-
klaas N-118 

BIJVERDIENSTE 
AANGEBODEN TE 
GENTBRUGGE-
— Belangnjke spaarkas zoekt 
medewerker voor uitbouw plaat
selijk agentschap Zich wenden 
senator Oswald Van Ooteghem, 
Rode-Kruisstraat 7, 9219 Gent
brugge, tel 091 /30 72 87 N-119 

— Dame met 20 jaar ervanng 
als hulpboekhoudster, met ken
nis van daktylo en volstrekt 
tweetalig, zoekt een half-timebe-
trekking vanaf 1 1 78 in het Brus
selse of op de as Brussel-Nino-
ve 
— Jong onderwijzer, afgestu
deerd in 1975, die reeds leger
dienst vervulde en verschillende 
intenms deed in het lager onder
wijs, zoekt een betrekking, zo 
mogelijk in het onderwijs doch 
IS ook bereid een andere betrek
king te aanvaarden 
— 23-jange ongehuwde jonge
man, vrij van legerdienst kandi
daat op een VU-lijst bij de laat
ste gemeenteraadsverkiezingen, 
met diploma van graduaat indus-
tnele scheikunde en 2 jaar erva
ring in de foto-industrie, zoekt 
een passende betrekking 
— 20-jang ongehuwd meisje uit 
Tienen met diploma van hoger 
secundair onderwijs en kennis 
van steno-daktylo in beide lands
talen, zoekt een betrekking als 
bediende in de omgeving van 
Leuven of Brussel 
— 21-jarige ongehuwde laboran
te A l zoekt een betrekking in 
een gezondheidsinstelling, bij 
voorkeur in Brabant 
Voor verdere inlichtingen Dr J 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 
11, 1750 Schepdaal, tel 
02/5691604 N.117 

— Viertalige mannelijke bedien
de (1382) 
— Jongeman, legerdienst ver
vuld A3 en BI elektnciteit B2 
elektronica, ondervinding (1279) 
— Jongeman, A3 mekanika On
dervinding personenwagens, 
zoekt werkt in «onderhoud» 
(1291) 
— Juffrouw, lager middelbaar af
deling handel Kennis steno en 
daktylo N en F (1239) 
— Jongeman, vrij van leger
dienst A2 technicus nijverheids-
elektriciteit Viertalig 1 jaar erva
nng (1278) 
— Technisch ingenieur in de 
industnele chemie Legerdienst 
volbracht (1196) 
— Tandarts gevraagd voor tand
artskabinet (1328) 
— Onderwijzeres (1335) 
— Viertalige bediende Steno en 
daktylo (1334) 
— Licentiate in de Germaanse 
talen (1334) 
— Regent wiskunde (1334) 
Personen die deze werkzoeken
den een gepaste job kunnen 
aanbieden worden verzocht kon-
takt op te nemen met volksver
tegenwoordiger Paul Peeters, 
Mechelseweg 62 te Kapelle-op-
den-Bos Tel 015/71 1422 

N-115 



OMZ€ W€R€LD 

De Palestijnse knoop 

De Assoeanstuw toen hij eind 1970 in gebruik werd genomen. De Rus-
sisclie en Arabische tekst wijst op de samenwerking tussen beide lan

den, samenwerking die op een laag pitje werd gedraaid. 

Na jarenlang touwtjestrekken in 
het Midden Oosten schijnt men 
(en dat Is zowel Washington als 
Moskou, Israël als de Arabieren) 
te beseffen dat het nu stilaan 
tijd wordt om rond de groene 
tafel te gaan zitten en ernstig te 
gaan onderhandelen over de 
kansen op een doelmatige, recht
vaardige en duurzame vrede In 
het Midden Oosten. 

De twee voornaamste antagonis
ten, Israel en Egypte zijn feitelijk 
bankroet, want zowel de oorlog 
als de gewapende vrede slorpt 
zowel Egyptes als Israels geldmid
delen op. Voor president Sadat 
dringt de tijd nog meer, hij hangt 
volledig af van wat Saoedi-Arabië 
en nog een paar Arabische lei
ders hem willen geven. Brengt 
het Suezkanaal weer geld in het 

laatje, deze opbrengst is slechts 
een druppel op een gloeiende 
plaat. De Assoeanstuw waarmee 
het eigenlijk allemaal begonnen is, 
blijkt qua bevloeiing niet aan de 
verwachtingen te beantwoorden, 
integendeel, sommige landbouw
gewassen zijn van mindere kwali
teit sinds de Assoeanstuw in 
bedrijf genomen werd. 

Sadat moet met een groeiende 
oppositie rekening houden omdat 
de beloofde sociale vooruitgang 
uitblijft. 

Israël, dat eveneens op een oor
logsbegroting voortdobbert, heeft 
niet zoveel af te rekenen met 
sociale- onrust als Sadat, maar 
niettemin heerst er een groeiende 
malaise, wat zich trouwens bij de 
jongste verkiezingen deed gel
den. Vandaar ook dat de regering 
Begin water in haar wijn deed 
zonder evenwel haar verzet te
gen deelneming aan de konferen-
tie te Geneve van de PLO (Pales
tine Liberation Organisation) op 
te geven. 

In de Israëlische opvatting is de 
PLO (Yasser ArafaD een terroris
tische organisatie die als voor
naamste doel heeft de vernieti
ging van de staat Israël. Israël 
wenst alleen te onderhandelen 
met Palestijnen, die deel uitmaken 
van een Jordaanse afvaardiging. 

Er was op zeker ogenblik sprake 
van, dat Israël het niet zo nauw 
zou nemen, en stilzwijgend PLO-
leiders in een Jordaanse delega
tie zou dulden, op voorwaarde 
dat ze niet tot de top van de 
Palestijnse Bevrijdingsorganizatie 
zouden behoren. 

Daarover ondervraagd . door het 
Zwitserse weekblad «Die Welt-
woche», zei de heer Herzoa be

stendig UNO-afgevaardigde voor 
Israël, dat PLO-afgevaardigden 
geen deel zouden mogen nemen 
aan de konferentie, maar dat van 
de andere kant, Israël niet van 
zins is, de geloofsbrieven van de 
Jordaanse afvaardiging haarfijn 
te gaan uitpluizen. Invitation a la 
valse ? Of louter taktiek ? 

Israël is ondertussen weinig inge
nomen met de gezamenlijke Rus-
sisch-Amerikaanse verklaring, 
waarin « de wettige rechten » van 
het Palestijnse volk erkend wor
den. Het recht op een eigen staat, 
die in de praktijk op een PLO-
staat zou neerkomen, betekent 
volgens l&raèls die-hards en 
nieuw Sovjet-steunpunt in het 
Midden Oosten. 

JASSER ARAFAT 

In Jeruzalem pijnigt men zich de 
hersenen, waarom de USA de 
Sovjets in het Midden Oosten 
« gededoeaneerd » hebben. Maar 
ook de Arabieren hebben dit initia
tief van het Witte Huis maar 
matig op prijs gesteld. Vooral 
Ka'ro — dat aan de basis ligt van 
de fel verminderde Sovjetinvloed 
in het MO — is wrevelig gestemd 
ten opzichte van Carter en Van
ce. 

Israël blijft de Sovjetunie wantrou
wen, ook al is er een alsnog 
bescheiden poging van Moskou 
om tot vriendelijker betrekkingen 
met Israël te komen. De gedachte 
aan het vertrouwen in de Sovjet
unie «alarmeert» ambassadeur 
Herzog, die er aan toevoegt « de
zelfde Sovjetunie, die dan toch 
haar verplichtingen van Helsinki 
met naleeft, zoals ze vals speelt in 
de kwesties van de wapenvermin-
dering ». 

Een ander heet hangijzer is de 
toekomst van het oostelijk oever
land van de Jordaan, waar Israël 
tussen de autochtone (Arabi
sche) bevolking joodse nederzet
tingen inplant, zoveelste klemtoon 
dat Israël dit gebied nooit meer 
zal prijsgeven. 

Israël wuift dit verwijt weg met de 
opmerking, dat nauwelijks 6.000 
«kolonisten» met in het minst 
opwegen tegen de 1 miljoen 
125.000 Arabische bewoners. Zal 
het echter bij dit cijfer blijven ? 

Eens de kwestie geregeld van de 
samenstelling van de konferentie 
over het Midden Oosten zouden 
er geen beletselen meer zijn om 
te starten. Het vraagstuk van de 
Joodse nederzettingen zelf be
hoort niet tot de thans nog steeds 
aan gang zijnde procedureslag. 

Amsterdam heeft rijn metro, 
maar vraag niet hóe! 
(jeeveedee). — Sinds afgelopen vrijdag, 14 oktober, rrjdt In de Nederlandse hoofdstad 
Amsterdam de metro. Met een snelheid van 70 km per uur kun je om de paar minuten van 
de hoogbouw-voorstad Bijlmermeer naar de rand van de binnenstad (en omgekeerd) 
langs maximaal negentien stations waar telkens precies 20 sekonden tijd is om in of uit te 
stappen. Een kaartje kost 18 fr. en binnen oen kwartier kan de metroreiziger zich van de 
zowat 15 km van het stadscentrum gelegen Bijlmermeer, verplaatsen naar wat men de 
oostelijke toegangspoort tot Amsterdam zou kunnen noemen, het Weesperplein waar in 
vroeger jaren nog een spoorwegstation heeft gestaan. 

In het kort is dit alle goeds wat van 
Amsterdams Cultra-moderne) metro ge
zegd kan worden, met de aantekening erbij 
dat deze eerste lijn over drie jaar verlengd 
zal zijn tot het Centraal Station en daarmee 
tot het centrum van de stad. Voor het ove
rige valt over de metro slechts te schrijven 
in termen van kommer en verdnet. De tot
standkoming van een metro-lijn van nog 
geen 20 km. (het Parijse metro-net telt 250 
km., het Londense is 400 km lang) is 
immers voor Amsterdam een geschiedenis 
geweest van bloed, zweet en tranen — 
men gelieve deze woorden letterlijk te 
gebruiken I —, een geschiedenis die ook na 
de plechtige opening van afgelopen week 
voortduurt Een geldverslindende aangele
genheid bovendien, die nooit rendabel te 
maken zal zijn. 

De eerste diskussies over de aanleg van 
een Amsterdamse metro dateren uit de vijf
tiger jaren, als men de (hoofdzakelijk nega
tieve) uitspraken van vóór de oorlog buiten 
beschouwing laat Zo rond 1955 versche
nen wat technische studies over de moge
lijkheid om een ondergronds vervoersnet 
aan te leggen. Allerlei deskundigen spraken 
echter grote twijfel uit omdat de kosten 
onverantwoord hoog zouden worden. Am
sterdam was toen inderdaad al een «vol
groeide» stad en het uitbouwen van een 
metro-net zou dus onvermijdelijk voorafge
gaan worden door zoveel sloop- en breek
werk dat het niet te tietalen zou zijn. 

Desondanks benoemde het gemeentebe
stuur in 1956 een kommissie die moest 
gaan bestuderen of een ondergronds 

spoor tóch niet de oplossing zou moeten 
brengen voor het stedelijk vervoerspro
bleem dat zich vooral in de vorm van het 
toenemend aantal personenauto's begon 
aan te dienen. Boze tongen beweren nog 
altijd dat Amsterdam deze eerste stap in 
de richting van een metro-plan plaatste 
omdat de stad Rotterdam óók bezig was 
de aanleg van een ondergrondse voor te 
bereiden. De nvaliteit tussen Nederlands 
grootste twee steden is immers • spreek
woordelijk I 

Hoe dan ook, de kommissie ging aan het 
werk, studeerde vele jaren, en legde ten
slotte een plan voor dat een volledig metro
net voor de hoofdstad omvatte met uitbrei-
dingsmogelijkheid naar de voorstad Amstel
veen die toen op weg scheen naar een 
inwoneraantal van honderdduizend De to
tale kosten zouden bijna 30 miljard fr 
bedragen. In 1968, dus negen jaar geleden, 
keurde de gemeenteraad het plan goed. 
Pikant is te weten dat in de eerste jaren 
toen de metro-kommissie aan het werk 
was, het ambt van schepen voor ekonomi-
sche zaken in Amsterdam bekleed werd 
door Joop den Uyl, thans (demissionair) 
eerste minister. Hij meende een groot deel 
van de hoge kosten te kunnen opvangen 
door in de metrostations ruimte te verhuren 
aan winkels, banken, kafé's, enz. 

Eenmaal het plan goedgekeurd, viel het 
besluit om te beginnen met de aanleg van 
de zogeheten Oostlijn, een verbinding tus
sen de stad en de hierboven al genoemde 
Bijlmermeer De kosten hiervan werden 
geraamd op 3 1/2 miljard fr. Maar nadat 

het werk drie jaar gevorderd was, terwijl 
het oostelijk deel van de stad gebukt ging 
onder de ellende van maandenlange straat
afsluitingen, onoverzichtelijke verkeersom-
leggingen en andere hinder voor het pu
bliek, bleek dat de aanlegkosten van die 
eerste lijn (en dat is dus de lijn die vorige 
week werd geopend) al meer dan verdub
beld waren i Uiteindelijk is, zo kwam enkele 
weken geleden aan het licht, voor de Oost-
lijn zowat 15 miljard fr. ksetaald, dat is meer 
dan vier maal de aanvankelijke geschatte 
kosten, oftewel de helft van de som die 
men dacht te besteden aan een kompleet 
metro-net voor Amsterdam I De financiële 
zaken waren dus totaal uit de hand gelo
pen. 

Maar ook op het politiek en het menselijk 
vlak werd de metro een drama Toen de 
kosten volstrekt uit de hand begonnen te 
lopen, gingen er in de gemeenteraad stem
men op om de bouw van de Oostlijn maar 
stop te zetten. Eindeloos werd daarover 
vergaderd tot tenslotte na een raadszitting 
van bijna veertien uur het besluit viel de lijn 

in 

tóch te voltooien Maar toen emge tijd later 
gestemd moest worden over de vraag of 
men na de voltooiing van de eerste lijn, de 
rest van het hele metro-plan maar niet 
moest vergeten, was de gemeenteraad 
toch zo verstandig om ja te zeggen. Dat 
betekende dus dat de ondergrondse in 
Amsterdam blijft bestaan uit het ene scha
mele lijntje waarop sinds vorige week de 
treinen voortsneHen. Had men besloten om 
ook met de bouw van andere lijnen te 
beginnen, dan zou — over twintig jaar of zo 
— het hele metro-projekt misschien wel 
200 miljard fr. kosten, wat volstrekt absurd 
zou zijn. Het gekrakeel in de gemeenteraad 
kostte overigens wél de kop van een der 
schepenen (Huib Riethof van de Pacifisti
sche Socialistische PartijJ 

Nog twee andere schepenen (Roel van 
Duyn van de Kabouters en Han Lamers 
van de Partij van de Arbeid) sneuvelden in 
1975 toen eerst provokateurs een bom 
plaatsten in een van de in aant)ouw zijnde 
metro-stations, en daarna een volksop
stand ontstond in de zogeheten Nieuw-
marktbuurt waar een aantal huizen ge
sloopt moesten worden om de bouw van 
de metro te maken. Enige dagen werd 
gevochten tussen duizend politiemannen 
en honderden dembnstranten. Tientallen 
mensen belandden in het ziekenhuis, tiental
len anderen werden aangehouden. De 450 
klachten tegen bruut optreden van de poli
tie verdwenen netjes in de doofpot 

In een notedop is dit de geschiedenis 
van de nu eindelijk njdende Amsterdamse 
metro, of liever het metrootje. Het is trou
wens nauwelijks een ondergrondse te noe
men, want 14 van de 19 statuons liggen 
hoog txjven de grond. Zoals gezegd kost 
een reisbiljet 18 fr., maar in werkelijkheid 
zou elk kaartje 140 fr. moeten kosten. En 
terwijl men vroeger dacht dat er op het 
spitsuur wel dertigduizend mensen van de 
metro gebruik zouden maken, schat men 
nu dat het er eerder de helft zullen zijn. 

Kortom, het was ooit een mooie droom, 
maar het werd een ware nachtmerrie. En 
terwijl de eerste duizenden passagiers zich 
de afgelopen dagen al hebben laten ven/oe-
ren, hebben er nóg Amsterdammers slape
loze nachten van wat men terecht het 
« metro-drama » mag noemen. 
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ANTWERPEN 

Kamerlid Joos Somers bepleit 
herziening Mechelse 
wegeninfrastruktuur 
Er is reeds jaren sprake van een verlengde afrit van de autostrade E 10, die in 
hef noorden van Mechelen zou aangelegd worden en in de riciiting van de 
Katelijne Tuinbouwveilingen zou lopen en deel zou uitmaken van de «grote 
ring - rond Mechelen. Verscheidene malen werden plannen ontworpen, door 
aktiegroepen werden ze verworpen, terwijl dan weer om verkeerstechnische 
redenen het tracé werd verlegd. Reeds voor de definitieve goedkeuring van 
het « Gewestplan -, waarop het verloop van deze verlengde afrit van de E 10 
werd vastgelegd, werden gronden onteigend tot aanleg van deze afrit De ont
eigeningen werden reeds doorgevoerd tot voorbij de Elzestraat te St-Kat-
Waver, terwijl het tracé sinds de fusie-operatie de grens vormt tussen Meche
len en de wijk Elzestraat - SKW. 

Op vraag van VU-volksvertegenwoordiger Joos Somers wist de minister van 
Openbare Werken juist voor de vakantieperiode in de Kamer te verklaren dat 
deze verlengde afrit er in elk geval zou komen en weldra zou uitgevoerd wor
den. De tuinbouwveilingen zouden aldus een uitweg krijgen naar de E 10, ter
wijl de ring rond Mechelen met een gedeelte zou verwezenlijkt worden. 
Kamerlid Joos Somers schetste dan enkele moeilijkheden in verband met de 
wegenrnfrastrukfuur in het Mechelse en vroeg de minister geen definitieve 
beslissingen te treffen alvorens deze problematiek in zijn geheel te onderzoe
ken. De minister zegde dan in de maand oktober een gesprek toe aan kamer-
M Joos Somers om de wegenbouw rond het Mechelse eens grondig te 
bespreken en beslissingen te treffen die steunen op gegevens, die rekening 
houden met de plaatselijke problemen. 

Geen « ring » door de woonwi jk 

Pasbrug -N leuwend i jk ! 

Een van deze problemen slaat terug 
op de w/oonw/ijk Pasbrug-Nleuw/en-
di jk! De geplande verlengde afrit 
van de E 10 zou niet alleen de Kate-
lijnse veilingen een uitweg bezorgen 
naar het autostradenet, maar even
eens zou deze afrit die tot de Mechel-
sesteenweg te Katelijne zou komen, 
aan de autovoerders van en naar de 
richting Putte en Heist-o/d-Berg de 
gelegenheid bieden Mechelen te ver
mijden. Ze hoeven dan gewoon de 
Kerkhoflei (gedeeltelijk Mechels en 
Katelijns grondgebied) en de Mei
doornlaan (Katelijns grondgebied) te 
gebruiken. Men kan zich gemakkelijk 
voorstellen wat een drukte dit zou te 
weeg brengen op Pasbrug-Nleuwen
dijk, langs te smalle straten, waar 
veel bejaarden wonen en waarlangs 
de nieuwe gemeentelijke school van 
Pasbrug - SKW werd gebouwd. De 
weg naar de verlengde afrit E 10 zou 
dan nog slingeren langs «jonge» 
woonwijken waar tal van kinderen 
leven. De verkeersveiligheid zou er 
sterk bemoeilijkt worden en het-op-
straat komen in de woonwijk Pas-
brug-Nieuwendijk zou alvast voor de 
kinderen en bejaarden levensgevaar
lijk worden, om nog niet te moeten 
spreken van de milieuhinder te mid
den van een woonwi jk! 

Voor deze aangelegenheid moet al
vast een passende oplossing wor
den gezocht en de vraag dient over
wogen dat de aanleg van een expres
weg buiten de woonwijk Pasbrug-
Nieuwendijk, van de Putsesteenweg 
naar de verlengde afrit E 10 niet ver
antwoord is... meteen zou men im
mers ook het Mechelse centrum van 
heel wat verkeershinder ontlasten. 

Za l een expresweg de 

Antwerpsesteenweg kruisen ? 

De verlengde afrit van de E 10 in 
Noord-Mechelen zou ter hoogte van 

de Ottertjeek over de Antwerpse
steenweg lopen en langs de woon
wijk Otterbeek in de richting van de 
Elzestraat aangelegd worden. Na de 
industriezone van Mechelen-Noord 
zou eveneens deze expresweg de 
deelgemeente Walem van Mechelen 
afsnijden. De geplande expresweg 
zou niet over een verhoogde berm 
aangelegd worden, maar gewoon de 
Antwerpsesteenweg kruisen. Ver
keerslichten zouden het drukke ver
keer op deze 2 banen regelen Te
recht kan men zich afvragen of deze 
regeling de verkeersveiligheid op de 
Antwerpsesteenweg te Mechelen 
zal bevorderen ? Ook moeten maat
regelen getroffen worden om de ver
keershinder voor de woonwijk Otter
beek tot een minimum te herleiden. 

D e « f lessenha ls» 

van 
Neckerspoe l 

Elk jaar opnieuw bij de bespreking 
van de Begroting van Openbare 
Werken heeft volksvertegenwoor
diger Joos Somers voorstellen gefor
muleerd om het overstromingsge
vaar van het Afleidingskanaal van de 
Dijle te voorkomen en de flessenhals 
van Neckerspoel met de daaraan 
verbonden verkeershinder uit te 
schakelen. Als reaktie werd langs 
het afleidingskanaal een bescher-

L< 
OKTOBER 

21 NIJLEN : VUJO-kleinkunstavond met Wim de Craene om 20 
uur in feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg. 
MERKSEM : VU-bestuursverkiezingen tussen 20 en 22 uur in het 

Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298 (1 e verd). 
LAAKDAL (Vorst-Veerle-Eindhout); VU-afdelingsbal in zaal 
Vinea, Dorp, Veerle. 
SCHRIEK: Eerste VU-bal in zaal Magneet te Grootlo. Om 
20 uur met het orkest : Lou and the Blue Star. 
ANTWERPEN-STAD : Kaderdag Gent, We lassen bus in. 
13 u. 30 parking Konservatorium, Desguinlei. Inschrijven sekre-
tariaat. 

ANTWERPEN-STAD: Bestuursverkiezingen, sekretariaat 19 
tot 22 u. 

MECHELEN : VU-bal in de stadsfeestzaal, Botermarkt Orkest 
ihe Lords en zangeres Connie f^eefs. 

EKEREN : VU-mosselfeest ou 20 uur in zaal De Boterham 
Pr i js-150 fr. 

BOECHOUT : Bestuursverkiezingen van 20 tot 22 u. in 't Gilde-
huis 

KONTICH-WAARLOOS : VU-bestuursverkiezingen in lokaal Al
cazar (dus met op 21 oktober I). 

Geel : VU-bal om 20 u. 30 in Parochiecentrum Holven. Orkest • 
V.V Sextet 
HERENTALS : VU-Herfstbal om 21 uur in cafetaria « Scheppers
instituut». Orkest- «Gerry's» 

HERENTALS, NOORDERWIJK, MORKHOVEN : VU-herfstbal in 
de cafetaria van het Scheppersinstituut. Orkest De Gerry's. 

NOVEMBER 

4 ANTWERPEN-STAD: Mosselavond op L O Zaal De Molen 
Inschrijven sekretariaat. 
NIEL : jaarmarkt met ballonwedstrijd door VUJO om 14 uur in de 

Rupelstraat. Deelnemingsprijs ' T fi Prachtige prijzen. 

21. 

22 

22 

22 

27 

28. 

28 

28 

28 

29. 

29 

29. 

mingsmuurtje ojsgetrokken, maar fun
damentele werken werden nog niet 
uitgevoerd, wel in het vooruitzicht 
gesteld. De Mechelse invalspoort 
over de Neckerspoelbrug heeft 
reeds bij heel wat weggebruikers 
kwaad bloed gezet. Zeker tijdens de 
«drukke uren» blijkt de situatie on
houdbaar geworden Een verbreding 
van de brug over het afleidingska
naal van de Dijle dringt zich op deze 
plaats zeker op. terwijl ook moet 
gedacht worden aan een tweede toe
gangsweg tot Mechelen-Centrum 
voor het verkeer dat uit de nchting 
Heist-o/d-Berg komt 

Verder is de toestand van de brug
gen over het afleidingskanaal van de 
Dijle totaal onaangepast en alles 
behalve schitterend te noemen. Bij 
overvloedige regenneerslag reikt het 
water in dit kanaaltje tot boven het 
brugniveau. De toestand van de 
brug over de Dijle aan de Zandpoort-
vest-Raghenoplein te Mechelen, die 
wegens het instortingsgevaar ge
sloten IS, illustreert op een overduide
lijke wijze dat er dnngend werk dient 
gemaakt van de invalsbruggen van 
Mechelen. Nu de begroting van 
Openbare Werken ruime kredieten 
voorziet voor de verbetering van de 
Vlaamse binnenwateren en in het bie-
zonder de waterlopen van het Schel-
debekken, kan men wellicht funda
mentele werken uitvoeren om èn de 
overstromingsperikelen definitief uit 
het Mechelse te weren én ook met
een de toegangsbruggen tot Meche-
len-(Dentrum te moderniseren. 
In zijn onderhoud met de minister 
van Openbare Werken wil volksver
tegenwoordiger Joos Somers als lid 
van de parlementaire kommissies 
Openbare Werken en Verkeerswe
gen deze problematiek klaar en dui
delijk onder ogen brengen van de 
verantwoordelijken en passende op
lossingen ter verwezenlijking uit
werken 

ANTWERPEN-STAD 

Dienstbetoon : door kameriid A. De 
Beul, elke maandag van 16 tot 19 u. 
op het sekretariaat Wetstraat 12, Ant
werpen. Tel.: 36.84.65, door Gerard 
Bergers, die het dienstbetoon van 
minister De Bruyne verzorgt Bij hem 
thuis St-Jansvliet 19, Antwerpen. Elke 
woensdag en zaterdag. Tel.. 33.91.65, 
O.C.M.W.: onze afgevaardigden De 
Laet Fr, tel.: 3866.92 en De Boel L, 
tel.: 33.97.90 

DOKUMENTATIE 
VOOR GEMEENTE
MANDATARISSEN 

I 
I Volk, 
I gemeente, 

I interitommunale 

I 
Indien de gemeenten bouwste
nen zijn van onze demokrati-
sche maatschappij, wat zijn dan 

I de interkommunales ? 

I Het cement dat de bouwstenen 
verenigt tot een zinvolle en stevi-
ge konstruktie ? Of zijn het woe-

I kerplanten die de gemeenten 
, overgroeien, ongeremd en onge-

kontroleerd ? 

1 Interkommunales zijn een veel-
[ besproken onderwerp en vor

men de inzet van vele politieke 
en gevoelsgeladen diskussies. 

Ook tijdens de Egmont-onder-
handelingen kwam het pro
bleem van de interkommunales 
uitvoerig ter sprake. 

Hoe wonder het ook weze, 
maar de interkommmunales wor
den meer besproken dan «be
schreven» en pubiikaties op dit 
gebied zijn zeer schaars. Onder j 
de titel «Volk, gemeente, inter- ' 
kommunale» verscheen in de 
reeks «Dosfel Dokumenten» 
een brochure van de hand van 
Bert Beelen, Geert Cuyper en 
Hugh Driessen. Het werk van dit 
driemanschap voorziet werkelijk 
in een behoefte. Daarom onze 
dank voor deze brochure aan 
de auteurs en aan het Politiek 
Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel. 

Aan onze madatarissen en allen 
die het politieke bedrijf van dicht
bij volgen bevelen wij dit werk 
van harte aan 

Bestellingen kunnen gebeuren 
door storting van 120 fr. -f 15 fr. 
verzendingskosten op bankgiro 
068-0640740-82 van het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, 
dienst pubiikaties, Bennesteeg 4 
9000 Gent 

In de « W I J » van 29-9-77 krijgt men 
op de laatste bladzijde de auto van 
staatssekretaris Anciaux te zien, op
gesmukt met de zelfklever «Ik ben 
Vlaming en daar ben ik fier op ». 

indien er personen of afdelingen zijn 
die belangstelling hebben voor deze 
zelfklever, kunnen zij die bekomen bij 
de VU-afdeling Kalmthout, die de ini
tiatiefnemer IS. 

ZIJ kunnen besteld worden op de vol
gende adressen : Jef Bosmans, Kor
te Heuvelstraat 35, 2180 Kalmthout 
(rek. 404-5003201-90). - Dirk Vlie-
tinck. Koningin Astridlaan 4, 2180 
Kalmthout (rek 000-0698056-44) 
De prijs IS 5 fr, met een minimum 
afname van 100, en kunnen voortver-
kocht worden aan maximum 10 fr. 
Dit om de verspreiding te bevorde
ren, vooral bij de jeugd. 
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Sinds 1970 was Joos Somers leider van de VU-fraktie in deze 
gemeenteraad van St-Katelijne-Waver Na de gemeenteraadsverkie
zingen in de samengevoegde gemeenten St-Kat-Waver en 0-L-
Vrouw-Waver steeg het aantal VU-raadsleden van 4 naar 8 Het 
groeiend dinamisch oppozitiev*/erk van de VU-fraktie en de herverkie
zing van Joos Somers tot volksvertegenwoordiger brachten mee dat 
het samengaan van politieke verantwoordelijkheden op plaatselijk en 
arrondissementeel vlak best met langer door een persoon werden 
waargenomen 
Op voorstel van de VU-fraktie heeft het overkoepelend bestuur van 
de VU-afdeling Katelijne en Waver beslist een nieuwe fraktievoorzit-
ter aan te duiden De VU-verkozenen uit de fusiegemeenten Katelij
ne en Waver duidden gemeenteraadslid Ward Hellemans uit Waver 
als fraktievoorzitter aan Dit werd officieel bekend gemaakt tijdens 
de 5e Vlaamse Feestavond te O-L-Vrouw-Waver Hiermee wil de 
VU tevens aantonen dat ze geen onderscheid maakt tussen de 4 
deelgemeenten en heeft ze een gemeenteraadslid uit het relatief klei
nere Waver als voorzitter gekozen Ward Hellemans wordt in zijn 
taak bijgestaan door VU-fraktiesekretaris Emiel Van Langendonck 
uit St-Kat-Waver, Centrum 

Ward Hellemans 

VU - fraktievoorzitter 

te St.-Kat.-Waver 
Ward Hellemans werd te O-L-Vrouw-Waver in 1936 geboren als 
jongste zoon van dne uit een tuinbouwersgezin Hij is licentiaat Han
dels- en Financiële Wetenschappen en geaggregeerde Hoger Secun 
dair Onderwijs (RUCA te Antwerpen) Hij is thans leraar aan het 
Hoger Niet-Universitair onderwijs (informatica en graduaat Boek
houden) en accountant bij de Sociale Verzekeringskas Multipen en 
het Ziekenfonds Hulp en Bijstand te Mechelen, organizaties van het 
Boerenfront Ward Hellemans staat in de gemeente bekend om zijn 
gespecializeerd dienstbetoon voor tuinbouwers en middenstanders 
Ook ioontrekkenden doen geregekl beroep op hem, Sinds enkele 
jaren is hij aktief bestuurslid van de SK Wavna In 1974 werd hij voor
zitter van de VU-afdeling O-L-Vr-Waver en bij de gemeenteraads
verkiezingen van 1976 — toen hij voor de eerste maal op een verkie-
zingslijst fungeerde — behaalde hij 532 voorkeurstemmen, hoofdza
kelijk uit de deelgemeente Waver, alhoewel hij ook heel wat stem
men kreeg uit de dne andere deelgemeenten 
Tijdens de gemeenteraadszittingen liet hij zich op korte tijd vooral 
opmerken als sfjecialist tuinbouw- en onderwijsaangelegenheden 
Ook inzake praktische kennis van financiële kwesties leverde hij een 
merkwaardige bijdrage op gemeentelijk vlak Samen met Joos 
Somers en de andere VU-raadsleden zal Ward Hellemans als voorzit
ter van de VU-frakbe op een verdienstelijke wijze de 30 procent VU-
kiezers van Katelijne en Waver vertegenwoordigen 

WILRIJK 

Het Vlaamse Kruis afd Wilnjk is 
reeds aan zijn 3e Dansavond toe Dit 
bal wordt ingericht ten voordele 
van het matenaalfonds op zaterdag 
29 oktober, te 21 u in de zaal « Ciast-
hof», Heistraat 16 te Wilnjk Deuren 
vanaf 20 uur in de zaal «Gasthof», 
Heistraat 16 te Wilnjk Deuren vanaf 
20 uur Orkest «Bert Lenny's Com
bo» Toegang 75 fr Kaarten (oaJ bij 
Annie Verstrepen-Persman, Keizers-
hoevestraat 35, telefoon 304820 
Warm aanbevolen < (het bal uiter
aard D 

DEFINITIEF HERSTEL 
Ons raadslid, Amta Damen, werd 
vonge week ojjgenomen voor een 
heelkundige bewerking Wij hopen 
dat deze mgreep een punt zal zetten 
achter een lange en onfortuinlijke 
penode Wij wensen Mia een volledig 
en sjaoedig herstel toe Wie haar 
wenst te bezoeken of te schnjven, zij 
vertalijft in St-Pietersziekenhuis Me-
chelsestraat 24, te üer 

HUIZE BLOEMENVELD 
STELT TENTOON 

Op 11,12 en 13 november 1977 ncht 
het 0(DMW in samenwerking met de 
residenten van het rusthuis «Huize 
Bloemenveld», een tentoonstelling in, 
waar de kreatieve realizaties van de 
bejaarden kunnen bewonderd wor
den Huize Bloemenveld is gelegen in 

de Klaproosstraat 50 te Wilnjk De 
tentoonstelling is open van 14 tot 
17u 

KAPELLEN 

UITSLAG TOMBOLA 

VU-bal van 24 september LL Uitslag 
tombola toegangskaarten 003485 
000075 000625 000273 000495 
003224 002976 000015 001920 
003212 000529 001174 002527 
000924 001785 002185 001298 
001634 000521 000738 002564 
001903 002304 002407 000931 Pnj-
zen af te halen tot 31 december 1977 
op het adres L VeHsaenen, Kon 
Albertiei 53, 2080 Kapellea 

HOBOKEN 

Ons jaarlijks bal is weer achter de 
rug, en zoals steeds hadden de thuis
blijvers ongelijk 
Een hartelijk dank en dikke jDroficiat 
aan mevrouw A Bracke-Rotbers die 
door haar vindingnjkheid onze tombo
la een speciaal tintje gaf Ook een spe
ciale dank, voor onze Jos van de Nieu
wenhof die jaar in jaar uit zijn kas en 
de deur bewaakt 
Van harte dank ook aan al onze leden 
en sympatizanten die zo gul hun steen
tjes (plunje zakjes) bijdroegen, en zo 
mee hebben geholpen onze kas wat 
te sp>ekken 
Aan onze kaarten-voórverkoop wa
ren ook enkele mooie fwijzen gepaard 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

welke tot 15 november 1977 kunnen 
afgehaald worden in het «\ la^ n,. 
Nationaal Centrum», Steynstraat 85, 
2710 Hoboken 
Wie zijn de g e l u k k i g e ' " kaartnum
mers 849 486 647 

HOVE 

PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIE-
ZINGEN 

Het bar-slechte weer was de oorzaak 
van de minder tainjke opkomst De 
spreekbeurt van Wim Jonssen over 
Zuid-Afrika was zeker de moeite 
waard Het heeft ons een beter inzicht 
gegeven in de toestand aldaar Jenne 
Hoogstoel werd verkozen als voorzit
ter en mevrouw Verhulst-Latomme 
zal de taak van sekretans terug op 
zich nemen Penningmeester is toever
trouwd aan mevrouw Van Regen
mortel-Holvoet Dat onze vonge 
penningmeester Juliaan Op de Becq, 
die al vele jaren plichtbewust die taak 
op zich nam ons verzocht heeft om 
een minder tijdrovende funktie, zal 
wel even moeten wennen Wi| zijn 
toch blij dat hij steeds als een geves
tigde waarde in ons bestuur een 
steun en stimulans in de goede nch-
ting zal blijven Willem Nollet blijft ver
antwoordelijke propaganda Onze 
drie benjamins die samen 70 jaar tel
len, zullen in ons bestuur zeker een 
verjonging zijn Bob Baert neemt de 
taak van organizatie waar. Mark 
Taeymans in samenwerking met 
Frans Van Eisen redaktie en Luk 
Van den Weygaert jeugdverantwoor-
delijke 

WIJ willen van de gelegenheid gebruik 
maken om dank te zeggea aan onze 
uittredende bestuursleden die verhuis
den Mevrouw Peeters naar Edegem 
ZIJ hadsche, gedurende dne jaar de 
organizatie in handen, Hugo Van 
Dries verantwoordelijke voor de 
jeugd, ging naar Berchem wonen Het 
feit dat beiden op onze bestuursverga-
denng aanwezig waren, wijst er op 
dat ze nog met onze Volksunie-afde
ling meeleven i We hopen ze nog dik
wijls in ons midden terug te zien 
Ook dank aan onze ploeg kaderieden 
en mandatanssen die elk op hun 
manier hebben bijgedragen om van 
de Volksunie Hove te maken wat ze 
nu is WIJ starten met maar gaan 
gewoon verder om allemaal samen 
het Vlaams-Nataonaal bewustzijn bij 
onze Hovenaars bij te brengen 

VU-KADERDAG 
WIJ gaan zaterdag in groep met eigen 
wagens naar de VU-Kaderdag in 
Gent 
Alle leden en sympabzanten die 
graag meenjden nemen kontakt op 
met Jenne Hoogstoel, tel 553077 of 
met Willem Nollet tel 55«546 

BORSBEEK 

OFFICIËLE INHULDIGING VAN ONS 
SEKRETARIAAT 
Ons sekretanaat — gelegen in het 
centrum van de gemeente — is al 
sinds enkele maanden operationeel, 
maar werd nog met officieel geopend 
Het afdelingsbestuur is van mening 
dat de openstelling van dit lokaal met 
onopgemerkt moet voorbijgaan en be
sloot dan ook. als inleiding tot ons jaar
lijks bal, ons sekretanaat « officieel» in 
te huldigen Zowel de pngens die aan 
de innchting van het lokaal hebben 
gewerkt als de mensen die ons finan-
cieet steunden, zullen in de btoemet-
jes worden gezet Minister H De Bruy-
ne zal deze taak op zich nemen en de 
inhukJiging de nodige luster bijzetten 
De officiële plechtigheid wordt be
sloten met een kleine receptie, waar
na ons jaariijks bal van start zal gaan 
Een en ander zal plaats hebben op 
zaterdag 29 oktober as te 19 u 
(openstelling sekretanaat en receptie) 
en te 21 u (bal) 

JAARLUKS BAL 
Ons jaariijks bal zal plaats hebben op 
29 oktober as te 21 u in de zaal Rivie
ra (Jozef Reusenslei) 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
Deze zullen plaats vinden op dinsdag 
8 novemkjer as in ons sekretanaat 
Iedereen de lid was voor 1-1-77 is 
stemgerechtigd De praktische schik
kingen üridenen der kandidaturen) 
zullen aan ieder lid schriftelijk medege
deeld wordea 

EKEREN 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
Vrijdag 4 november ek worden de 
statutaire bestuursverkiezingen ge
houden in het «Ekershof» Groot Ha-
gelkruis 6/1 te Ekeren van 20 u tot 22 
u De leden worden verzocht hun 
stem uit te brengen Inlichtingen hier
omtrent steeds te bekomen op het 
VU-sekretanaat Geestenspoor 72, 
Ekeren Tel 41 0441 

GEMEENTE 
EKEREN 

Bi] het gemeentebestuur 
van Ekeren is een betrek
king van politieassisten-
t(e) vakant 
Inlichtiiigen en voor
waarden te bekomen op 
de gemeentesekrétane, 
Veltwycklaan 27 te Eke
ren, of op het politiebu
reau, Veltwycklaan 1 te 
Ekeren 
Aanvragen met de nodi
ge bewijsstukken te rich
ten aan de heer Burge
meester der gemeente 
Ekeren uiterlijk op 11 no
vember 1977 (Adv 20) 

Vlaanderen in het 
Europa der volkeren 
Op zaterdag 22 oktober om 20 uur 
stipt organizeert de Armand Preud-
homme 'stichting een prachtige volks
zangavond in de zaal -EIckeriyc- te 
Antwerpen Hieraan werken mee 
Leo Brant llona van Brandt Louis 
Neefs, Will f-erdy, het gemengd koor 
« Ortolaan », het 30 man-sterke orkest 
o IV Gaston Nuyts en Jef Burm voor 
prezentatie en de bindteksten 
Gastdingenten zijn Armand Preud-
'homme en Willem De Meyer Als gast
sprekers fungeren Maunts Coppie-
ters en Walter Kunnen 
Het tema van deze avoud is Vlaande
ren In het Europa der volkeren. 
Pnjzen der plaatsen 250 fr., 200 fr, 
160 fr en 120 fr Kaarten te bestellen 
op volgende adressen Paarden-
markt 79 te Antwerpen, tel 330272, 
Tumhoutsebaan 352, Wijnegem, tel 
536459 

Borgerhouts nieuws 
— Op vnjdag 28 oktober e k huwen 
Mana Verhoeven en Bert De Vos De 
euchanstievienng. met de huwelijksin
zegening, zal op>gedragen worden in 
de kerk van het H Hart A V D Wiele-
lei 175 te Deume en dit om 16 uur 
Bert De Vos is sinds jaar en dag ver
bonden aan de VU-Borgerhout als 
bestuurslid of als mandatans 

Op 27 oktober om 19 u bestuurs-
verkiezing VU-Borgerhout Statielei 8 
te Borgerhout 

Beeldhouwer-teke
naar Jozef Peeters 
stelt tentoon te 
Borgerhout 
Van 21 oktober 1977 tot en met 1 
november 1977 stelt Jozef Peters 
beeldhouwwerken en tekeningen ten
toon in de gemeentelijke tentoonstel
lingszaal van Borgerhout 
Jozef Peters werd geboren te Antwer 
pen in 1927 Hij studeerde aanvanke
lijk aan de Kon Akademie voor Scho
ne Kunsten van Antwerpen en aan 
het Nationaal Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten Sindsdien is hij zelf
standig beeldhouwer en ook leraar 
sinds 1971 aan de akademie van 
Mortsel 
HIJ kapte marmer in Carrara roze gra
niet in Kaïro en grijze graniet in Tem-
pio Pausania (Sardinië) en werkte 
mede aan opgravingen in Knossos 
(Kreta) 
In gans zijn tekenwerk staat de mens 
centraal De menselijke figuur wordt 
wel gestileerd en geabstraheerd, ze 
wordt als het ware los van het aardse 
en is met tijdsgebonden en wordt zo 
het medium bij uitstek waardoor de 
kunstenaar zich verbonden voelt met 
het leven en de kosmos 
Jozef Peters stelt met zo vaak ten
toon Het IS derhalve een voorrecht 
om met zijn huidige expositie te Bor
gerhout een overzicht te krijgen van 
zijn beeldhouwwerken en van zijn 
tekeningen 
Deze expositie is vnj toegankelijk alle 
dagen van 10 tot 18 u 

10%vr.V.U.Ieilen 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel 03 3 1 3 5 8 X 

«Alarmbel» 
niet eens met Bell 
De Antwerpse aköegroep Alarmbel 
stuurde Boudewijn I een bnefje om te 
protesteren tegen het «de commodo 
et incommodo »-onderzoek gedaan in 
de Haantjeslei te Antwerpen 
(22-9-77) 
Hiermede tekenen wij protest aan 
daar voornoemd onderzoek - de com
modo et incommodo' niet vokJoet 
aan de wettelijke normen gezien 
vaagheden in de tekst bij vermekiing 
'allerlei chemische produkten* zijn 
noch de juiste wetenschappelijke be
namingen, noch de hoeveelheden ver
meld 
Reeds in 1975 wilde Bell Telephone 
het uiterst giftige natnumcyanide in 
grote hoeveelheden stockeren in on
ze volkrijke buurt 
Het IS alleen aan de akte van de 
buurtbewoners te danken dat dit met 
IS doorgegaan 
Dit verklaart meteen de ongerustheid 
van ons en de ganse buurtgemeen
schap en daarom eisen we een nieuw 
onderzoek 'de commodo et incom
modo', dat duidelijk en precies zegt 
wat Bell Telephone wil 

Molse vrouwen oogsten 
sukses met kruidentweedaagse 
Dat kruiden in zijn en met langer 
geminacht en misprezen zijn 
werd ons zaterdag en zondag te 
Mol wel duidelijk De Vlaamse 
vrouwen en Fik Seymus werden 
enigszins overrompeld door de 
vele belangstellenden zodat 't 
Steentje nog te klein bleek om 
de taInjke bezoekers te ontvarv 
gen De tentoonstelling, onder lei
ding van herboloog Fik Seymus 
was tot in de fxintjes uitgewerkt 
en verzorgd 
Vooreerst was er de unieke ver
zameling van Rudolf Fischer met 
15e en 16e eeuwse kruidenboe
ken en dokumenten die zeker 
voor de bibliofielen het hoogte
punt vormden 
De gekommentaneerde dia
reeks van Fik Seymus gaf een 
goede kijk op de preventieve 
geneeskracht die in onze in
heemse kruiden, ten onrechte 
onkruid genoemd, zoals paarde
bloem, brandnetel schuilt Een 
150-tal belangstellende mensen 

trokken nnet Fik de vnje natuur 
in om kruiden te leren lezen 

In de zaal zelf konden ze kenms 
maken met een 15 a 20 tal tuin-
kruiden die talnjke mogelijkhe
den bieden die men kan benut
ten om gerechten smaak te 
geven, zalfjes te maken, lekkere 
tee te zetten en heeriijke koek
jes te bakken 

Kruidengeneeskunde is een om-
vangnjk en ingewikkeld terrein 
dat men met zomaar in een, 
twee, dne kan leren en laten we 
dan ook best aan bevoegden 
over, toch kunnen we naar li
chaam en geest baat vinden bij 
de kruiden met hun geheimpjes 
En hebben we met al te lichtzin-
mg de oude tradities verioo-
chend, en hebben industrie en 
pesticiden met duizenden stuks 
flora doen verdwijnen ' Daarom 
onze beste dank aan de piomers 
van de milieuvriendelijke land 
en tuinbouw 
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BRABANT 

vu-Bierbeek 
een jaar na 10 oktober 1976 
Eén jaar is verstreken na de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 76 , 
een gepaste gelegenheid om eens terug te bl ikken naar hef verleden en even 
van nabij het CVP-gemeentebeleid onder de loepe te nemen. 
Toen de gemeenteraad op nieuw/jaarsdag werd geïnstalleerd, beloofde de bur
gemeester een glashelder beleid na te streven en vroeg hij de BSP-PVV-VU-
opposit ie om op een opbouwende manier mee te werken aan dit beleid. Het
geen door iedere objektieve waarnemer toen op applaus onthaald werd. Was 
het ook niet in een CVP-pamflet, dat enkele maanden na de verkiezingen ver
scheen, dat wi | het volgende lazen : « De CVP-verkozenen verzekeren U dat 
de belangen van elke deelgemeente zullen behartigd worden en door informa
tie en gelegenheid tot inspraali U werkeli jk zult kunnen deelnemen aan de 
opbouw van nieuw Bierbeek » Bij deze uitspraak horen toch wel enkele 
bedenkingen. 

Toen VU-gemeenteraadslid Roger 
Laurent tijdens de gemeenteraad van 
17 januan de vraag stelde naar de 
taakverdeling van de schepenannb-
ten, kreeg de ganse oppositie — 
enigszins verbaasd — te horen dat dit 
geen agendapunt was Pas na de 
gemeenteraad en op aandringen van 
Roger Laurent gaf de burgervader 
lezing van de taakverdeling Informa
t i e ' Goed, maar alleszins met erg 
spontaan 

K r a s s e taa l 

Tijdens de gemeenteraad van 29 
maart vi/erden de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing door de 
CVP-meerderheid bepaald op 1500 
Hoewel de oppositie aandrong op 
een rechtvaardiger cijfer en dit ook 
trachtte aan te tonen in hun argumen
tering, waarbij ze vooral rekening 
hield met de bestaande opcentiemen 
in de verschillende deelgemeenten, 
toch bleek zij aan dovemansdeur te 
kloppen In verband hiermee lezen wij 
in het CVP-infoblad « Dat de minder
heid hiermee (nvdr opcentiemen) niet 
akkoord zou gaan was wel te ver
wachten, aangezien zij toch geen ver
antwoordelijkheid hoeven te dragen -
Krasse taal. hoe onwaarschijnlijk het 
ook moge klinken, die de weerspiege
ling IS van een spijtige mentaliteit in de 
meerderheid Want, als gemeente
raadsleden van de oppositie nog 
geen schijn van medezeggenschap 
en inspraak hebben, wie heeft ze dan 
w e l ' En WIJ, die dachten dat ook de 
oppositie met zijn positieve inbreng 
zou mogen meewerken aan het be
leid i 

Onregelmat ig 
Van beleid gesproken Toen wij voor 
u de agenda's van de gemeenteraden 
overliepen, viel het ons op dat er op 
zeer onregelmatige tijdstippen verga
derd werd, nl op 171 , 29 3, 14 6, 306, 
29 8 Dus 5 Cvijf O gemeenteraden op 

9 maanden tijd Wij vragen ons te
recht af hoe het mogelijk is len ern
stig beleid uit te werken op zo weinig 
vergaderingen Toen wij de vraag stel
den of het met beter zou zijn een vas
te penodiciteit in te voeren (bv elke 
1e dinsdag van de maand), werden 
WIJ met een kluitje in het net gestuurd 
In bepaalde gemeenten van ons arron
dissement ontvangen de gemeente
raadsleden van meerderheid en min
derheid samen met de uitnodiging en 
de agenda, een verslag van de vorige 
gemeenteraad en — wat eigenlijk nog 
belangrijker is — een volledig uitge
werkt dossiertje per agendapunt. Cm 
de gemeente Bertem gebeurt dat zo) 
Toen onze mandataris E Laurent, 
namens de oppositie, de invoering 
vroeg van dergelijke informatie, werd 
dat om «technische redenen» onmo
gelijk geacht Toch vragen wij ons af 
hoe ook oppositieleden — wij zwijgen 
zelfs over de leden van de meerder
heid — een degelijk beleid kunnen hel
pen uitbouwen, indien zij over onvol
doende informatie beschikken om ver
antwoorde beslissingen te kunnen 
treffen 

G e m e e n t e s c h o o l 
In verband met de uitbreiding van het 
bestaande gemeentehuis van Bier
beek, besliste de meerderheid het 
gemeentehuis te vergroten op dè 
speelplaats van de aanpalende ge
meentelijke jongensschool over een 
breedte van 10 m en dit over de gan
se lengte van de speelplaats Prak
tisch gezien betekent dit een verklei
ning van de speelruimte tot ongeveer 
de helft, terwijl deze beslissing geno
men wordt op een ogenblik dat de 
gemeentelijke jongensschool een her-
opflakkenng kent en haar leerlingen 
gestadig ziet vermeerderen Het VU-
standpunt was toen duidelijk geen uit
breiding op de speelplaats, wel moet 
de oplossing van het plaatsgebrek 

voor burelen gezocht worden op de 
grote zolder van het gemeentehuis, 
(het daar aanwezige archie* zou kun
nen verhuizen naar een prefabge-
bouw in de tuin achter de school bv ) 
Hoewel dit voorstel afgewimpeld 
werd, kunnen wij ons toch nu nog de 
vraag stellen of de meerderheid wel 
intens genoeg gezocht heeft naar 
alternatieven of dat zij alleen de 
gemakkelijkheidsoplossing heeft geko
zen Of IS de uitbreiding op de speel
plaats een handig maneuver om zon
der veel omhaal tot de afschaffing 
van da gemeenteschool te kunnen 
overgaan '> 

Huisvuil 
Een ander a§pekt van het CVP-beleid 
is de manklopende orgamzatie van de 
ophaling van het huisvuil Het bestaan
de politiereglement blijft nog ongewij
zigd wat betreft gewicht, inhoud, grof 
vuil, verpakking enz Ondertussen 
werd nog steeds geen beslissing ge
troffen i v m het gelijkvormig maken 
van de huisvuilophaling Waarom 
wordt het huisvuil in Loven joel en Kor-
beek-Lo elke week opgehaald en in 
Bierbeek maar om de 14 dagen"? Zijn 
de Klein-Bierbekenaarrs dan met 
evengoed inwoner van Groot-Bier
b e e k ' De V U stelt zich hieromtrent 
bepaalde vragen of bv een privé fir
ma met goedkoper zou zijn, of er daar
mee geen betere koordinatie zou 
mogelijk zijn, waarom Bierbeek — 
toch aangesloten bij Interleuven — 
geen gebruik maakt van haar breek-
werf, of de plastiekzakken (die met 
meer beantwoorden aan de EEG-nor-
men) met beter ineens zouden vervan
gen worden door stevige papieren 
zakken, enz Laat ons maar hopen dat 
de knikkende CVP-meerderheid mis
schien eens rekening gaat houden 
met de positieve suggesties van de 
oppositie 

Glashe lder? 
Wat blijft er tenslotte nog over van 
dat «glashelder» beleid van de CVP, 
vermits de geWone burger onvoldoen
de ingelicht wordt over de nieuwe 
regelingen en administratieve bepa
lingen ' 
Ondertussen tracht de VU-ploeg sa
men met haar gemeenteraadslid Ro
ger Laurent, met zoveel mogelijk juis
te informatie de sluimerende «CVP-
geesten» wakker te schudden en 
deze informatieleemte op te vullen 
met haar informatieblad « WIJ in Bier-

Luk VANHORENBEEK 

Vic Anciaux 
stuurt aan op een leefbaar Brussel 
Van staatssekretaris Vic Anciaux is geweten dat hij van Brussel opnieuw een 
leefbare stad wil maken. 
Vorige week verduidel i jkte de staatssekretaris voor Brusselse rociale zaken 
in twee toespraken een aantal krachtli jnen van zijn beleid. 
Hij had het daarbij op een studiedag in Mechelen over stadskernvernieuwing, 
en op een bi jeenkomst van de Brusselse regionale voor stedebouw en ruimte
lijke ordening over de huisvesting in de Brusselse agglomeratie. 
Vic Anciaux : «̂  Om het woningbestand op peil te houden moet er een groeien
de sensibilizering op gang gebracht worden om de openbare sektor aan te 
sporen aktief deel te nemen aan de vernieuwing van het woonpatrimonium. 

V I C Anciaux wees er in Mechelen op 
dat de faktor urbanisme geenszins de 
enige oorzaak is van het wegtrekken 
van de hoofdstedelingen naar de peri
ferie 
« Er zijn immers nog andere beweeg
redenen zoals de aanwezigheid van 
meer dan 220000 vreemdelingen, het 
gebrek aan groenvoorzieningen, de la
waaihinder, de verkeersdrukte, de stij
ging van grond- en huurprijzen (zeg 
maar grondspekulatie) én de taalmoei-
lijkheden -
De bevolking van Brussel veroudert 
en verarmt, de vreemdelingen maken 
spoedig 251 h deel uit van de inwo

ners van Brussel Vooral rond de sta
tionsbuurten merken we verkrotting 
en gettovorming Dat is ook zo in 
andere landen 
Slechts een afdoende sanenngspoli-
tiek van de overheid kan in die onzali
ge evolutie een verandering teweeg
brengen 

Staatssekretaris Vic Anciaux heeft 
aangekondigd de efficiënte welzijns
zorg effektief aan te moedigen De 
buurtwerkers zal hij — letterlijk en 
figuurlijk — met alle mogelijke midde-

cdie». ; '^n Voora' de •^v'O'^er'^ 
van kansarme wijken moeten door 
deze werkers opgezocht worden 

Voorts kondigde Vic Anciaux aan 
dat volgende maand een koninkli jk 
besluit mag verwacht worden, waai-
bij in de Brusselse agglomeratie de 
premies voor sanering van het be
staande woningpark gevoelig zullen 
verhoogd worden ; vooral voor de 
lage inkomenskategorieën. 

De aanpassing van het KB van 15 
apnl '77 heeft het gemunt op de 
94000 woningen, die weliswaar onge
zond zijn, maar die gesaneerd kunnen 
worden 
«In een verdere toekomst, aldus Vic 
Anciaux, zal een verbeteringspremie 
worden voorzien voor gezonde wonin
gen, die evenwel een funktionele ver
betering dienen te ondergaan >> 
Voorts wordt op het staatssekreta-
naat van Anciaux ook nog gedacht 
aan een nieuw huurstelsel voor de 
sociale woningen dat nog in de lente 
van volgend jaar van toepassing 
moet zijn 
Daarbij wordt gedacht aan een soort 
S'>''df nteitsfonds tussen de huurders 
met hoge en deze met lage inkomens 
(hds) 

flLcni 
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22 ZOUTLEEUW: kantonaal bal in Sportzaal S V Dneslinter in Lin-

22 

22. 

25. 

28 

29 

ter 
V ILVOORDE: vu-ba l van de afdeling Vilvoorde-Peutie om 
20 u 30 in Uilenspiegel, Gevaertstr 18 te Vilvoorde (Par West) 
Orkest Relax Music Clan 50 fr 

LANDEN . VU-dansfeest en vlagoverhandiging door Vik An
ciaux, staatssekretaris voor Nederlandse Kuituur en Brusselse 
Sociale Zaken Om 20 u 30 in het Parochiaal Centrum te Atten-
hoven 

KEERBERGEN : VU-bestuursverkiezingen in het parochiecen
trum, lokaal 4 van 19 u 30 tot 21 uur Aansluitend ledenfeest 
met korte uitzeenzettingen over de aktiviteiten van volgende 
nevenorgamzaties PVV, VVM, VVVG, VNMW, e a 
BRUSSEL: VUJO's derde grote Stuif-m in de Vlaamse Kelder 
Wal ra Voorverkoop 50 fr Toegang 60 fr Orgamzatie van 
VUJO Arr Brussel-Halle-Vilvoorde 

LENNIK: VU-bal in de feestzaal te St-Martens-Lennik met 
medewerking van het orkest «The Robbins» Aanvang 20 u 30 

NOVEMBER 

5 ETTERBEEK: Dansklub Terpsichore geeft haar jaarlijks Galabal 
om 20 uur in « De Maalbeek », Hoornstraat 97 Orkest The Tor
nados 

5 DILBEEK: VU-najaarseetmaal in zaal Roelandsveldcentrum, 
Roelandsveldstraat 40, vanaf 18 uur Ook op zondag van 12 u 
tot 21 uur 

5 LIEDEKERKE: VU-bal in zaal Mulhof, begin 20 uur 
5. TREMELO-BAAL : Gezellig samenzijn en dans in zaaltje onder 

de kerk te Ninde Bij die gelegenheid worden eveneens statutai
re bestuursverkiezingen gehouden 

12. LINT: Leeuwkensbal om 20 uur in zaal Centrum Orkest The Dal-
tons 

Jef Valkeniers 
zet lichten op groen 
Het probleem van de verkeersveil igheid op de r i jksweg nr 9, Brussel-Ninove, 
heeft reeds geruime tijd de volle aandacht gewekt. Vooral zowat drie jaar 
geleden stond de Ninoofsesteenweg druk in de belangstell ing. 
De talrijke ongevallen, die daar het leven kostten aan verscheidene perso
nen, brachten dit ongenoegen op gang. 
Voor honderden pendelaars, die dageli jks van en naar de stad komen, zeker 
op de spitsuren, is het niet gemakkeli jk de steenweg over te steken. 
Zo ook op het grondgebied van Itter- voldoening gegeven Toen liet minis-
beek (Bettendnes) waar met het ver
breden en verbeteren van de Ninoof
sesteenweg een even gevaarlijke toe
stand werd geschapen 
Een aanvraag van het Itterbeekse 
gemeentebestuur om dnekleunge ver
keerslichten te plaatsen, een petitie 
door 361 inwoners van de wijk Betten
dnes getekend, bleven zonder gevolg 
Alleen wou het ministerie weten hoe
veel dodelijke ongevallen er op die 
plaats werden genoteerd i 
Toen nam volksvertegenwoordiger 
Dr Jef Valkeniers het initiatief in han
den opdat deze zo noodzakelijke ver
keerslichten er zouden komen Op 4 
mei 1975 kwam eindelijk het verlos
sende antwoord de Bijzondere Kom
missie van Verkeersveiligheid bracht 
gunstig advies uit en de installatie van 
de verkeerslichten werd opgenomen 
in de voorrangslijst van 1975 
BIJ de recente modermzering nu van 
de Vlezenbeekstraat te Schepdaal 
was aan de kruising Ninoofsesteen-
weg-Jan De Trochstraat-Vlezenbeek-
straat een zeer gevaarlijk kruispunt 
ontstaan Het was zelfs zo dat één 
week nadat het eerste en vernieuwde 
deel van de Jan De Trochstraat werd 
opengesteld dit terug gesloten werd 
daar er in deze eerste week talnjke 
ongevallen plaatsgrepen ingevolge 
het ontbreken van de geplande ver
keerslichten 

Ook deze nijpende kwestie beroerde 
kamerlid Jef Valkeniers Hij liet met af 
de hoogdringendheid van deze lich
ten te proklameren Zijn parlementai
re vragen en zijn brieven aan de 
bevoegde instanties getuigen daar
van 
Op 4 oktober werd aan zijn verzoek 

ter van Openbare Werken, de h Ma
thot, weten dat de plaatsing van ver
keerslichten, ingevolge het gunstig ad
vies van de Bijzondere Kommissie 
van Verkeersveiligheid, binnen afzien
bare tijd voorzien wordt Ook in de 
Begroting 1978 werd de plaatsing 
voorzien 
Schepdaal-Spanuit krijgt dus ook de 
zo nodige driekleurige lichtsignalizatie 

Coppleters in 
Herent 
Dr. Mauri ts Coppleters, voorzit
ter van de Kultuurraad voor de 
Nederlandse Kultuurgemeen-
schap, ontmoet op donderdag 
20 oktober 1977, om 20 u. 30 -
in de Salons Aroma — Mechel-
sesteenweg 471-473 — 3020 
Herent het publiek, onder het 
tema «Welk Vlaanderen kan er 
groeien, na dit Egmontak-
koord ? » 

Prof. Dr. Carlo Heyman houdt 
de inleiding. Iedereen is wel
kom ; de toegang is kosteloos. 

KEERBERGEN 

IN MEMORIAM 
Het is een jaar ge leden da t v r i end 
e n l i js t t rekker Paul C u v r y o n s ont
viel. Da t feiL maar voora l z i jn 
ideeën w o r d e n herdach t in een 
jaarget i jdenmis o p za te rdag 29 
o k t o b e r o m 17 uur. 

Kom ook eens gezellig en lekker eten in... 

B e tKaijeente 
BAR RESTAURANT 

NU IN EEN NIEUW KLEEDJE 
EN MET NIEUWE FORMULE! 

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

20 OKTOBER 1977 
WIJ II 



WIJ in D€ i^OLKvunie 

Exploration wel, Exploration nee 
of het verhaal van Vlaamse platbroekerij 
Het stadsbestuur van Groot-Leuven besliste voor het seizoen 1977-1978 zelf 
geen Franse voorstellingen van «Exploration du Monde > meer te organize-
ren. Tussen haakjes : aan TAK-leden werd door de stad verleden jaar ter ver
zekering gegeven dat aan « Exploration » geen «faciliteiten» werden ver
leend. Dat was dus gelogen. 
Op de zittingen van het Kollege van Burgemeester en Schepenen van 30.6/ 
4-7-1977 werd voor de Franse voorstellingen een deurtje opengelaten. Er 
staat genotuleerd dat eventuele aanvullingen van voorstellingen ingericht 
door Galas Karsenty (een Parijse toneelfirma) en/of Ontdek de Wereld, als 
Franstalige voordrachten met film, desgevallend zullen voorgelegd worden. 
Op 46 augustus jl ontving de stad 
een schnjven van Maunce Lomme uit 
Kortnjk, vi/onend, o ironie, in de Leeuw/ 
van Vlaanderenlaan numnner 4 Daann 
brengt hij de stad ter kennis dat het 
Kunst- en Kultuurverbond van het 
Paleis voor Schone Kunsten te Brus
sel hem gevraagd heeft, de organiza-
tie van Nederlandstalige en Franstali
ge voorstellingen in Leuven in handen 
te nemen 

HIJ zegt dat hij dat al vele jaren in Kort
rijk doet HIJ herinnert er voorts het 
stadsbestuur aan dat hij vroeger al 
data had meegedeeld Hij vraagt nu 
een definitief ja van de stedelijke over
heid 
Op 26 augustus beslist het kollege 
dat de nog beschikbare data aan de 
heer Lomme dienen meegedeeld wor
den 
Op 13 september ging er een brief, 
getekend door de CVP-schepen van 
kuituur, naar de heer Lomme v\/aarin 
hem de gebruikelijke voorwaarden 
meegedeeld worden, namelijk 20 th 
van de inkomsten af te staan aan de 
stad, met een minimum van 7500 fr 
Voorts wordt hem ook artikel 14 van 
het reglement van de schouwburg in 
herinnering gebracht, in verband met 
gebeurlijke schorsingen en de rech
ten van de stad terzake 
In een belangrijk postscriptum staat 
te lezen dat in geval van ongeregeld
heden tijdens of na de voorstelling het 
kollege zich het recht voorbehoudt de 
schouwburg met meer ter beschik
king te stellen voor volgende voorstel
ling 

Betoging 
Het inmiddels opgerichte Vlaams Ak-
tiekomitee Leuven (VAU vroeg tegen 
6 oktober, datum van de eerste Fran
se voorstelling, een betoging aan 
Enkele uren voor de aanvang wordt 
het Aktiekomitee op de hoogte ge
bracht van het feit dat de voorstelling 
wegens ziekte van de organizator 
afgelast wordt Een gelijkaardig be
richt staat ook te lezen op de aanplak-
bneven De volgende dag berichten 
enkele kranten dat de voorstelling 
met doorging omdat het stadsbestuur 
ongeregeldheden vreesde 
Aan dit alles dient nog toegevoegd 
dat tainjke Vlaamse organizaties en 
verenigingen onlangs aan het stads
bestuur lieten weten dat ze zich blij
ven kanten tegen Franse voorstel
lingen van «Exploration» te Leuven 

En nu de platbroekerij 
In een Leuvens reklameblad van 
1891977 stond een ingezonden stuk 
van Knstoffel Bovin, waann hij zich 
kant tegen «Exploration» en daarbij 
enkele matenele vergissingen begaat 
Zijn brief bevat eigenlijk een aan
klacht tegen de verfransingstoestan-
den in de stad, waartegen het stads
bestuur geen houding aanneemt 
In het blad van 1210 gnjpt burgemees
ter Vansina zelf naar de pen Hij deelt 
enkele zakelijke gegevens mee en 
vooral de voorwaarden waartegen de 
heer Lomme Franse voorstellingen 
mag programmeren De burgemees
ter betoogt dan dat het stadsbestuur 

de aanvraag van de heer Lomme met 
kon weigeren en beroept zich op ae 
grondwettelijke vrijheid van vergade
ren 
HIJ schnjft dat die overtuiging de voor
rang kreeg op de eigen Vlaamse 
gevoelens «In die zin heeft het sche-
penkollege, waarvan verschillende le
den ook lid zijn van Vlaamse vereni
gingen, in het verlenen van de toela
ting tot huren, met zijn eigen gevoe
lens doorgedrukt maar integendeel 
het recht op vnjheid van vergaderen 
met onmogelijk willen maken » 
Dan vraagt de burgemeester aan de 
Groot-Leuvenaars vertrouwen te heb 
ben in de Vlaamse bezorgdheid var 
het bestuur Hij eindigt zijn ingezon
den stuk als volgt «Blijkt dat deze 
vertoningen door een geringe aanw ;-
zigheid onvoldoende belangstelling om
brengen, zullen ZIJ met deze huurffjr-
mule automatisch verdwijnen » 

Wat nu ? 
De burgemeester zegt de waarheid 
met Volgens de officiële stukken re
kent het kollege op ongeregeldheden 
De studenten en andere Vlaamse 
militanten moeten eerst de straat op 
en uiteengeknuppeld worden of zelfs 
in hechtenis genomen , dan pas zal de 
stad overwegen de Franse voorstel
lingen te doen stopzetten Het stads
bestuur weet goed genoeg dat de 
Franstaligen naar «Exploration» zul
len komen en als 't moet er zelfs Brus
selaars voor optrommelen om de 
franskiljonse bastions in Vlaanderen 
te handhaven 
Wat zegt de CVP-burgemeester van 
Groot-Leuven daarom In naam van 
de grondwet passen wij de gastvrij
heid toe in Vlaanderen Dat zoge
naamde grondwettelijke beginsel zal 
enkel opzij geschoven worden als de 
jongelui, de idealisten, betogen Dan 
zal, als we de redenenng goed volgen, 
een toestand van ongrondwettelijk
heid ingevoerd worden. . 

EVI 

Allerheiligenfestival VTB-VAB te Affligem 

Kultureel Centrum 28 okt.-1 nov. 1977 

JETTE 

Vnjdag 28 oktober om 20 u plechti
ge opening van het festival met de 
gloednieuwe mars van de Hekelgem-
se toondichter Victor Van Frachen 
«Brabantia Breugheliana» door de 
Koninklijke Fanfare St-Cecilia van He-
kelgem 
Opening van de tentoonstelling van 
kunstschilder Juul Keppens en van de 
prachtige boeken- en platenbeurs 
Om 21 u interviewt Leo De Rijck talnj-

VUJO-kaiender 

28 oktober - Vanaf 20 u 30 in 
de kelder van de Waltra, derde 
arrond VUJO-T-DEEE 
11 november — Vredestocht 
van VUJO-Gnmbergen, samen
komst Kultureel Centrum te 
Strombeek-Bever 
13 november — Leuven 3de 
VUJO-kongres, uiterste datum 
voor het indienen van de kandi
daturen voor de verkiezingen 
van de arrondissementele komi-
tees Brussel en Halle-Vilvoorde 
2 december — In het boven-
zaaltje van de Waltra, tussen 
20 u en 22 u, verkiezingen van 
de arrondissementele komitees 
Brussel en Halle-Vilvoorde 

ke Hekelgemse dorpsfiguren over 
«De iijd van toen» 
Zaterdag 29 oktober om 15 u Sint-
Maarten te Affligem i Kosteloos kin-
derfeest met de Grote Sint Zwarte 
Piet en Pipo de Klown 
Om 19 u gezelschapsf eest « Waar 
kunnen wij toch beter zijn ' -
Met vertoning van reisreportages 
door A Marttin, Hubert Strobbe en T 
Van Praet als inzet Vanaf 20 u 30 
speelt het muzikaal ensemble Pol Van 
Gucht en treedt Alfonso de Fossolo 
op als animator, maar wordt hierin bij
gestaan door Jan en Alleman Verkie
zing van Avilo II Gezelschapsspelen 
en dans Toegang 20 fr 

Zondag 30 oktober vanaf 14 u « Vro
lijke oude ofte Luizenmarkt», waar
aan iedereen mag deelnemen 

Maandag 31 oktober om 20 u Pnjs-
uitreiking van de Letterkundige wed-
stnjd fHet Dorp », die veel sukses ken
de J Van Overstraeten, voorzitter 
van de jury, zal aanwezig zijn De prijs
uitreiking wordt voorafgegaan door 
de unieke diamontage «Ons dorp vroe
ger en nu» (VTB-diaklub-Hekelgem) 
en van de reeds vergeelde montage 
«Hekelgem anno 1965» door B Ver-
hasselt 

Dinsdag 1 november (tentoonstelling 
open vanaf 14 u J Vanaf 17 u « Reis
reportages aan de lopende band». 

flflnscuoun 
VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268.14.02 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054/3337 56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraal 33 - 2000 Antwerpen 
Tel 031/37.45.72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 42546 42 

KUNST EN SPEL 
Op 29 oktober richt de Vlaamse Bond 
van Gepensioneerden uit Jette een 3-
daagse tentoonstelling in 
Deze tentoonstelling die plaats vindt 
in het St-Pieterskollege wordt offi
cieel geopend om 11 u 30, werken 
van de eigen hobbyklub, sport en spel 
worden er tentoongesteld 
In de namiddag om 15,̂ 1 is er toneel in 
de grote zaal van het kollege 
Zondag 30 oktober vanaf 14 u spelen 
in de grote zaal 
De Vlaamse Bond die in Jette 400 
leden telt doet beroep op alle Vlamin
gen uit de agglomeratie om dit initia
tief te steunen 

Medegedeeld 

Lessen Duits en 
Engels te Dilbeek 
Het Dilbeeks Studie- en Informatiecen
trum voor politieke, maatschappelijke 
en kunstzinnige Vorming, een nieuw
komer in het Dilbeeks verenigingsle
ven, organizeert vanaf 19 oktober 
1977 in het Ontmoetingscentrum 
Westrand, Kamenjklaan, te Dilbeek 
lessen Duits en Engels. 
Deze lessen worden met opgevat vol
gens het schoolse patroon met een 
opgelegd programma en het onvermij
delijk klassiek eksamen De orgamza-
toren hebben veeleer de bedoeling 
vrije konversatielessen in te richten, 
waann aoor gesprekken en lektuur 
allerlei onderwerpen uit het dagelijks 
leven aan bod komen 
Deze lessen zullen worden geleid 
door bevoegde vakmensen 
Énkele praktische mededelingen 
Duur van de lessen 60 minuten Een 
eerste reeks loopt over 8 weken, tel
kens op woensdag en vangt aan op 
19 oktober om 20 uur (Duits) en 21 
uur (Engels) Het inschrijvingsrecht be
draagt 150 fr per kursist en per taal 
voor een eerste reeks van 8 lessen 
De eerste les is vrijblijvend «ter ken
nismaking» Wie belangstelling heeft 
kan dus de eerste les gratis bijwonen 
en dan pas beslissen 
Belangstellenden kunnen een pros-
pektus aanvragen op het sekreta-
riaat Palokestraat 146 -1710 Dilbeek. 

VU-üuJsburg gedenkt Roger Geysens 
Op vrijdag 14 oktober is Roger 
Geysens plotseling overleden, 
op de leeftijd van 63 jaar, nadat 
hij al enkele jaren sukkelde met 
zijn gezondheid 
Roger was iemand die al jaren 
geleden, toen er hier in Duisburg 
nog geen sprake was van VU, 
zich bekommerde en inzette 
voor de kleine Vlaamse man, 
zoals hijzelf er een was 
BIJ de stichting van VU-Duis-
burg stelde hij zijn schuur ter 
beschikking als vergaderlokaal 
en zorgde dat het er lekker 
warm was' In die zogenaamde 
katakombentijd was Roger de 
man die steeds gedienstig hielp 
" De Voer » bussen, zorgen voor 

het plakmateriaal, deelnemen 
aan debatavonden Want Roger 
was ook een denker, die enorm 
belezen was en een klare kijk 
had 
Voor hem telde met geld, roem 
en macht maar wel stil te wer
ken aan de echte opgang van 
Vlaanderen Wij kunnen met an
ders dan dankbaar zijn voor 
alles wat Roger gedaan heeft en 
WIJ treuren mee om zijn verlies, 
samen met zijn vrouw Jeanne-
ke, met zijn kinderen Hugo, Kris 
en Guido 
Dank u, Roger i Wij blijven u 
gedenkeni 

Ferdinand Thenaerts 
gemeenteraadslid 

VU-Vossem: 
sociaal en milieubewust 
Zondag 9 oktober protesteerde de Vossemse bevolking waardig, kalm doch 
heftig tegen de plannen van de Interkommunale Interleuven om een overlaad-
station voor vuilnis in te planten in Vossem Vooral de uitgekozen plaats 
wordt ten zeerste in vraag gesteld : de Flosstraat, een drukgebruikte veldweg, 
juist breed genoeg voor één traktor, een unieke waardevolle holle weg, die 
leidt naar een ongerepte binnenstreek van mooie landerijen. Daarbij grenst 
die uitgekozen plaats aan de tuinen van de inwoners van de Hondsbergen : 
dus op 60 a 100 meter van de woningen. Eén landbouwer woont in de Flos
straat juist naast de plek en moet dus onteigend worden. Elke dag zouden 
een twintigtal zware vrachtwagens naar dat station komen met vuilnis uit de 
omliggende gemeenten: van Neerijse en Sint-Agatha-Rode, tot Everberg en 
Kortenberg. Wat een drukte in onze nauwe en soms erbarmelijke Vossemse 
straten ! 

Tegen dit alles werd geprotesteerd 
Het initiatief kwam van de plaatselijke 
Vujo-kern, doch aan de manifestatie 
werd geen politieke kleur gegeven Al 
onze landbouwers waren prezent met 
traktor een indrukwekkende sliert, 
daarbij ook nog een vijftigtal wagens 
ledereen gaf op zijn eigen (soms ludie
ke) wijze uiting aan zijn ongenoegen 
De leuzen die meegevoerd werden, 
logen er met om Op de rampzalige 
plaats legde VU-schepen van leefmi
lieu Frans Trappeniers symbolisch 
een paar bloemen neer, nadat één 
minuut stilte in acht genomen werd 
Ook de VU-raadsleden Lode Aerts 
en Alex Vander Hulst, beiden van Vos
sem, samen met VU-raadslid F The
naerts, uit Duisburg, namen aan de 
protesttocht deel 

Deze lange rij voertuigen maakte die
pe indruk op de Vossemse bevolking 
evenals op onze medeburgers uit 
DuistKjrg en Tervuren Deze twee 
deelgemeenten werden, eveneens be
zocht 
De Vossemse bevolking wil in deze 
zaak met kleingeestig of egoïstisch 
optreden «als het maar bij ons niet 
IS » 

ZIJ wil protesteren tegen bepaalde 
wantoestanden 
— het feit dat Interleuven zo maar 
een terrein uitkiest en opmetingen 
laat uitvoeren zonder het gemeente
bestuur, en zonder de plaatselijke 
omwoners of bevolking te raadple
gen, 
— het feit dat in Vossem landbouw
grond moet onteigend worden, 
— het feit dat het station mets dan 
nadelen voor de Vossemse bevolking 

Kunst te 
St.-Agatha-Berchem 
Onder auspiciën van de sociaal-kultu-
rele raad wordt in de zaal «De 
Kroon» (Groot-Bijgaardenstraat 341) 
een tentoonstelling gehouden van 29 
oktober tot 1 november 
Schilderijen, etsen, tekeningen en 
beeldhouwwerken van de kunste
naars Olav Van Delft, Annemarie De 
Riemaecker en Paul De Bondt wor
den vnjdagavond 28 oktober om 20 
uur voorgesteld, in aanwezigheid van 
staatssekretaris Vic Anciaux 

LANDEN 

Het afdelingst>estuur wil starten met 
een Vujo-werking Het bestuur dnngt 
er bij al zijn leden ook op aan, dat ze 
zouden namen willen doorgeven van 
jongeren tussen de 16 en 25 jaar 
oud Zo kunnen we deze jongeren 
persoonlijk aanschrijven voor een 
startvergadenng van de Vujo, eind 
november 

meebrengt (veiligheid, gezondheid, 
rust, milieubescherming ) 
— dat 4 km verder 4 hektare staats-
gronden braak liggen, zonder bestem
ming, makkelijk bereikbaar langs de 
grote in- en uitvalswegen, op meer 
dan 300 m van het dichtstbijgelegen 
huis 
— Of het allemaal wel ekonomisch 
verantwoord i s ' Hoeveel miljoenen 
gaat dat kosten •? Hoeveel werk
plaatsen brengt dat met zich mee ' 
Dat moest eens duidelijk gesteld wor
den 
De Volksunie gaat er fier op dat zij de 
enige partij is in Tervuren die openlijk 
standpunt durft innemen tegen de 
plannen van «Interleuven» Zij felici
teert daarom oprecht schepen Frans 
Trappeniers voor zijn houding Tot op 
dit ogenblik bleef kamerlid Kuijpers 
ook alleen met zijn parlementaire 
vraag nopens dit probleem Dat solida-
nteit onder de bevolking van een lan
delijke gemeente als Vossem geen 
Ijdel woord is, was zondag overduide
lijk 

Alex Vander Hulst 
gemeenteraadslid 

FDF in Dilbeekse 
raad niet tevreden 
met Vlaamse borden 
De Dilbeekse gemeenteraad van (4 
oktober) verliep kalm en waardig tot 
punt 21 van de dagorde van de opba-
re zitting De onderwerpen waren 
zeer technisch en hielden weinig sen
satie in Een lichtje flikkerde op toen 
een nieuwe straat een naam kreeg 
Algemene goedkeuring toen de naam 
Knotwilgenkant viel, hopelijk gaat 
men in zelfde geest verder Van de 
kant van de oppositie werden 5 onder
w e r p ^ op de agenda geplaatst twee 
daarvan kwamen van raadslid Fons 
Prinsen Op de vraag of het met moge
lijk was tijdens de vakantie nadaraf-
sluitingen te plaatsen in bepaalde stra
ten en zo speelstraten te maken ant
woordde burgemeester Vergels dat 
de kinderen hun plaats thuis is en met 
op straat 

Het tweede punt handelde over wa
pen en vlag van de nieuwe samenge
voegde gemeente Fons Pnnsen 
vroeg deze taak met uit het oog te ver
hezen en er werk van te maken Na 
de openbare vergadering kwam een 
onvoorziene rondvraag die ingezet 
werd door het FDF Volgens de FDF-
woordvoerder is het plaatsen van bor
den die de grens van het Vlaamse 
land aanduiden met wettelijk Toen 
het FDF de nachtelijke beschildering 
in Schepdaal en Itterbeek voor de 
voeten geworpen kreeg had het daar 
geen kommentaar op, het scheen er 
duidelijk verheugd om 

J.v.d.B. 
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LEUVEN! een goed 
adres, 1/4 uur van Brus
sel, daarom naar DORT-
MUNDER THIER-
B R A U - H O F , Tervuurse 
vest. Grote parking. Alle 
dagen open, en steeds 
zijn beste specialiteiten: 
spek met eieren uit 
grootma's tijd, Hongaar
se goulache, kip aan 't 
spit, Eisbein mit Sauer
kraut, enz. EN NU ZON
DAG «SPECIALE ME
NU ». Ossestaartsoep, pa-
relhoentjes met drie 
soorten fruit-nagerecht: 
250 f r. (Adv. 22) 

VUJO: kleinschalig is mooi - integraal federaal 
PROGRAMMA 
10 u. 00 • opening en inleiding (plenum) 
10 u. 30 sessievergaderingen met referaten en bespreking. 
11 u. 30 • plenaire stemmingen 
12 u. 30: middagpauze 
14 u. 00 • plenaire stemmingen 
15 u. 00 slotzitting met 

— stemming aktuele resoluties 
— volksmuziek 
— boodschappen van bewegingen buiten Vlaande
ren 
— gelegenheidstoespraak door kamerlid Nelly 
Maes 
— boodschap van de ouderen door M. Van Hae-
gendoren 
— boodschap van partijvoorzitter Hugo Schiltz 
— kongresrede door VUJO-voorzitter Johan Sau-
wens. 

K Van Reeth, Boudewijn Vlegels 
stafmedewerker sekretaris 

Leuven, 13 november 3de VUJO-kongres 

P R A K T ! K A 

* He t k o n g r e s gaat d o o r in d e g ro te aula van he t Mar ia The-
res iakol lege van de KUL , S t -Mich ie lss t raa t 6 (nabi j Hoge
schoolp le in) te L e u v e n D e z e g ro te aula m o e t e i vo l z i jn ! 

* He t Hogeschoo lp le in bev ind t z ich in de omgev ing van het 
s tadhu is V U J O - w e g w i j z e r s zul len U helpen Indien U van 
he t s tat ion komt , neemt U de Bondgenoten laan , aan het 
s tadhuis slaat U de Naamses t raa t in D e v i j fde st raat l inks 
voo rb i j het s tadhu is is d e S t -M ich ie lss t raa t 

* Eten t egen demok ra t i s che pn jzen is in Leuven geen pro
b leem U kan o m te rech t in het s tudentenres taurant . 
Inl icht ingen w o r d e n te r p lekke ve rs t rek t d o o r het onthaal-
kom i tee Er zi jn o o k b rood jes en d rank te ve rk r i j gen in de 
kongres ru imte . 

* Er IS o o k k inde roppas t i jdens he t kong res 
* Een organizat ie- en on thaa lkomi tee van VUJO-a r r . Leu

ven IS akt ief bez ig me t d e p rak t i sche voorbere id ing van 
di t kongres , onde r koord ina t ie van kongresvoorz i t t e r Pol
ly Raskin. 

* O p het k o n g r e s zul len in fo-s tands aanwez ig zi jn van Dos -
fel inst i tuut, V V M , V N S , V I C , F V V , V U J O , V U e n week 
b lad «WIJ - . 

LIMBURG 
Maaseik 
Veel belangstelling voor CVP-wanbeleid 
De gemeenteraadsleden van Maaseik hebben, onder ruime belangstell ing, 
l iefst 48 punten behandeld t i jdens de zitt ing van 5 oktober j l . 
W i | verheugen ons te mogen vaststel len dat in Maaseik steeds meer mensen 
zich komen overtuigen van het wanbeheer van de CVP-meerderheid. 
Reeds bij het eerste punt van de dagorde liep het uit de hand. Tijdens de ver
gadering van 14 september 1977 had VU-raadsl id Jaak Cuppens, bij het voor
lezen van het vernletigingsbesluit van de beslissing van 10 mei 1977 in ver
band met de vaststel l ing van de zetel der gemeente, erop aangedrongen dat 
men hiertegen in beroep zou gaan. Hij vroeg ook dat men dit in het verslag 
zou vermelden, wat, ondanks de belofte van burgemeester Gutshoven, niet 
gebeurde. 

Jaak Cuppens heeft tijdens deze zit
ting herhaaldelijk moeten ervaren dat 
inspraak in Maaseik met bestaat, 
noch voor het gemeentepersoneel, 
noch voor de oppositie, noch voor 
bepaalde mensen van de meerder
heid 
De aansluiting van Maaseik bij de 
sociale Dienst van het Kinderfaijslag-
fonds werd opgezegd zonder enige 
raadpleging van het personeel van de 
gemeente Het voorleggen van punt 
23 in verband met subsidies aan ver
enigingen en initiatieven, ingediend 
door VU-raadslid Jaak Cuppens, 
werd verhinderd door de meerder
heid 

BIJ de goedkeuring van de uitbreiding 
van een kiezeluitbating hoorden we 

zelfs een CVP-raadslid beweren dat 
hij tegen was maar dat hij toch mets 
te zeggen had omdat hij bij de meer
derheid zat 
Het inschnjven van het « vragenkwar-
tier» als vast agendapunt werd door 
de meerderheid eveneens van de 
hand gewezen 

Z E T E L 

Op een totaal van 11 zittingen van de 
Maaseikse raad werd dit punt 9 maal 
behandeld De houding van de CVP-
meerderheid is nog altijd dezelfde 
Men beslist de zetel in Neeroeteren 
te vestigen maar men weigert nog 
steeds de gevolgen van dit besluit toe 
te passen Burgemeester, gemeente-

sekretaris, dienst-bevolking en andere 
zijn in Maaseik bevestigd Mag men 
dan nog ernstig verwachten dat het 
beroep ingediend tegen het vermeti-
gingsbesluit gunstig gevolg k n j g t ' 
Dit zijn een paar voorbeelden uit de 
reeks wantoestanden die door de 
CVP-meerderheid worden gekweekt 
Dit kunnen de leden van de oppositie 
met verder dulden 

G E N K - W E S T 

B A L V A N D E K E R G K H O V E 
VU-afdeling Genk-West besliste op 
haar laatste vergadenng een bal-minis-
ter Vandekerckhove in te nchten 
Dienstbetoon van de minister iedere 
eerste dinsdag van de maand om 20 
u 30 ten huize van Leon Muffels, Vol
molen 14 te Genk Verder is Leon 
Muffels steeds ter beschikking op 
hoger vermeld adres, tel 350431 
VU-afdeling Genk-West Termien no
digt u uit op haar bal van minister J R 
Vandekerckhove op vnjdag 28 okto
ber 1977, in dancing Albe, Volmolen 1, 
Genk Aanvang 20 uur Iedereen wel
kom i 

Breenovatie zet zich door 

Langverwachte werken 
te Bree kunnen aanvangen 
Belofte maakt meermaals schuld, zo
doende hier het vervolg van de lotge
vallen van het (zinkende) Breese 
CVP-opvolgersschip Bij de indienst
treding van raadslio Achten (CVP) in 
het Belgisch leger, kon de opposi te 
dan ook dadelijk uitkijken naar een 
vervanger tijdens de resterende 
maanden soldaat-zijn De volgende 
op het haast uitgeputte lijstje bleek 
Piet Stinckens te zijn Wil het lot dat 
deze met ingang van medio septem
ber zijn eerste voetstappen had gezet 
in het technisch onderwijs, en aldus, 
met het oog op de deontologische 
kamer en een herbenoeming volgend 
jaar, bedankte voor de eer Het CVP-
reserveteam zoekt dus verder, doch 
mochten wij niet de heer Jonckers 

IDEL -Tel 011/53.43.49 
Gelegenheidsgrafiek Huwelijk - Geboor
te Zelfklevende plakband en etiketten 
Houten drukletters - Reklamekalenders. 

bemerken op de laatste gemeente
raad ' Het ziet ernaar uit (onder voor
behoud natuurlijk) dat deze zijn op-
warmingsoefeningen kwam doen, om 
een volgende zitting zijn intrede te ple
gen 

K i n d e r d a g v e r b l i j f 

Buiten de normale formaliteiten, die 
tussen haakjes alle werden goedge
keurd, zonder enige onthouding, wa
ren er enkele vermeldenswaardige fei
ten tijdens de gemeenteraad 
In een reeks mededelingen kondigde 
burgemeester Jaak Gabnels de bouw 
aan van een kinderdagverblijf door 
het OCMW, dat zal gebouwd worden 
achter het ziekenhuis Het zal plaats 
kunnen bieden aan 23 kinderen, inge
deeld in dne leeftijdsgroepen Geko
zen werd voor een bekroond ontwerp 
van kinderknbbes, waarvan 60 % zal 
betoelaagd worden door de staat 
Tevens werden enkele bijzonderhe
den gegeven over de vernieuwingen 
aan de Bocholterkiezel, met een rui

me plaats voor fietspaden And last 
but nog least de kleine nng van Bree 
Na een onderhoud tussen de burger 
en de hoofdingenieurs (jawel, die van 
de A-24) kon men reeds enkele luttele 
details kwijt over nog te plannen wer
ken aan dit tnesteloos stuk beton 
rondom Bree Via inspraak van de 
bevolking en de inzet van groep 
Breenovatie, hoopt men er een gran
dioos projekt van te kunnen maken 
Vermelden we nog dat een verhoging 
van de kosten voor het BPA ambach
telijke zone Peerderbaan zal ge
steund worden door een subsidienng 
vanwege de GOM, en we hebben het 
voornaamste uit een ovengens kalme 
gemeenteraad gehaald 
Nog even dit de tribulaties binnen 
het CVP-reserveteam moe zijnde 
heeft CVP-raadslid Truyen de fraktie 
maar verlaten « Om op deze wijze de 
belangen van de Breese arbeider te 
kunnen behartigen binnen een kon-
struktieve oppositie » Of hoe het kan 
verkeren Eric Eyckmans 

Oktober 
21. MEERHOUT: bestuursvergadenng om 20 uur in lokaal Den Dros-

saerd 

22 PEER : Bal van provincieraadslid Wilfned Wijsmans in feestzaal 
van Don Bosco te Hechtel 

November 
2. MEERHOUT: algemene ledenvergadenng met team sociaal 

dienstbetoon Gastspreker volksvertegenwoordiger en burge
meester Jaak Gabnels 

4. HELCHTEREN : bestuursverkiezingen met gastspreker volksver
tegenwoordiger Willy Desaeyere 

5. A S : Herfstbal in zaal Elkerlyck 

Nieuwe start 
voor VU in kanton Hasselt 
Sedert de jongste verkiezingen van 17 april groeit in het kanton Hasselt bij 
een kleine kern van getrouwe en overtuigde Vlaams-Nationalisten de vaste 
wil om eindeli jk een definit ieve doorbraak van de Volksunie in het Hasseltse 
te verwezenlijken. 
Deze kentering kristall izeert zich rond het nieuw verkozen provincieraadslid 
Edgard Ballet, een nieuwkomer die nochtans vast besloten is alles in het 
werk te stellen, om de unieke kans nu geboden door de totaal gewijzigde taak 
van de Volksunie als regeringsparti j , optimaal te benutten en, naar het voor
beeld van de suksesri jke werking in kantons met name Bree, Genk, Peer, 
Maaseik, ook in het kanton Hasselt een suksesrijke werking los te weken. 
Uitgaande van een reorganizatie van de werking en een goede strukturering 
wil provincieraadslid Edgard Ballet een nieuwe start in het kanton Hasselt 
bewerken. 
Volgende facetten zullen in de nabije toekomst op punt worden gezet: 

F inanc iee l p lan 

De grote handicap voor een efficiënte 
werking was in het verleden de pove
re financiële toestand Daar dient wat 
aan gedaan Daarom lanceert Edgard 
Ballet de «doorlopende opdrachten-
aktie» Aan alle leden en sympatizan-
ten zal in de nabije toekomst ge
vraagd worden een bestendige 0[> 
dracht aan hun bankinstelling over te 
maken van de maandelijkse som van 
100 fr voor rekeningnr 
455-709431-87 (Kredietbank) ten voor
dele van het «Steünfonds gewest 
Hasselt » 
Wij rekenen op de daadwerkelijke 
inzet en hulp van alle leden en sympa-
tizanten' 

B e s t u u r s v e r k i e z i n g e n in het 
k a n t o n H a s s e l t 

Besloten werd op de laatste kantonna
le werkvergadenng in Groot-Hasselt 
de volgende plaatselijke afdelingen te 
behouden 
— Klein-Hasselt 
— Kuringen-Kermt 
— Stevoort 
— St-Lambrechts-Herk-Wimmertin-

gen 
In de loop van de eerstvolgende 
weken zal in elk van deze vier afde
lingen van Groot-Hasselt evenals in 
Diepenbeek en Zonhoven worden 
overgegaan tot de statutaire herver
kiezing van het bestuur Voor Klein-
Hasselt werd deze verkiezing ge
pland voor donderdag 17 november 
e k om 2 0 u in het lokaal Warson, 
Bampslaan te Hasselt Als spreker 
voor die avond zal staatssekretans 
Vic Anciaux gevraagd worden 
W I J doen een warme oproep tot alle 

Provincieraadslid 
Edgard Ballet 

leden, in het bijzonder tot de jongeren 
en de vrouwen, zich in hun plaatselij
ke afdeling kandidaat te stellen voor 
een bestuursverkiezing Wij hebben 
geëngageerde mensen nodig om on
ze partij vooruit te helpen en onze 
Vlaamse idealen helpen te verwezen
lijken I 

20 OKTOBER 1977 
WIJ 13 
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Lommels «Leeuwke» vrijgevig met subsidies 
Op 1 juli 1977 werd te Lommei de VZW « Vlaamse Kring Het Leeuwke » opge
r icht Statutair heeft deze vereniging tot doel het bevorderen van de verdere 
uitbouw van het sociaal en kultureel leven in Lommei. Konkreet werden reeds 
2 doelstell ingen verwezenl i jkt : 
— Het openen van een eigen lokaal, café 't Leeuwke, Dorp 65 te Lommei. Dit 
lokaal wil een ontmoetingscentrum zijn waar in een rustige en aangename 
omgeving de uitbaters Wies en Jan uw gastvrouw en gastheer zijn. 
— Voor de verenigingen is een vergaderlokaal voorzien (tot 30 personen). 
Het gebruik van dit lokaal is gratis en het lokaal is via een aparte ingangs
deur te bereiken : Dorp 66. We vragen aan de bestuursleden van verenigingen 
die gebruik wensen te maken van het vergaderlokaal dag en uur vooraf af te 
spreken met Wies of Jan. 

Bewust van de sociale rol die - 't 
Leeuwke » voor het Lommelse vereni
gingsleven wil spelen, heeft de beheer-
raad beslist uit de inhoud van de fles 
op het buffet om de zes weken 1 000 
frank te schenken als subsidie aan 
een Lommelse vereniging die erom 
verzOBKt 
De vereniging « Madelo » konnt als eer
ste aan de beurt en kan vanaf heden 
het haar toegekende bedrag in 't 
Leeuwke komen afhalen Laat ons 

even kennismaken met deze vereni
ging 
Madelo is de afkorting van «Missie 
Animatie Dekenaat Lommei» Als ko-
mitee voor ontwikkelingssamenwer
king steunt Madelo projekten in de 
verschillende ontwikkelingslanden, uit
sluitend door tussenkomst van missio
narissen en missiezusters Deze pro
jekten zijn van materiele aard (aan
koop vrachtwagens, bouwmaterialen, 
waterputten, reanimatietoestellen 

voor ziekenhuizen enz) en/of het zijn 
bewustmakingsprojekten, waarmee 
men de mensen leert zichzelf onafhan
kelijk te maken, indachtig het spreek
woord «geef de arme een vis en hij 
zal zijn honger stillen, leer hem vissen 
en hij zal geen honger meer hebben » 
Madelo bestaat sedert 1969 en heeft 
tot nu toe reeds meer dan 30 miljoen 
fr op deze manier aan de ontwikke
lingslanden kunnen besteden 

De tweede op de lijst wordt de harmo
nie «Hoop in de Toekomst» van Lom-
mei Centrum, de derde wordt het vrij
willig brandweerkorps van Lommei 
Verenigingen die belang stellen in 
deze subsidie kunnen zich steeds 
laten inschrijven Alle inlichtingen hier
omtrent worden door ondergeteken
de graag verstrekt De lijst van de ver
enigingen wordt in lokaal het Leeuw
ke uitgehangen 

Luc Neels, Kerkstraat 26, 3900 Lom
mei. 

Maiden-speech van provincieraadslid Jan Lantinne 
Tijdens de provincieraad van 13 
oktober werd met veel aandacht de 
maiden-speech van Jan Latinne uit 
Bocholt genoteerd. Hij handelde 
over de problematiek van de fietspa
den. Uit zijn toespraak onthielden 
we het volgende: 
'Naast de verwarde toestand die 
enerzijds heerst op het vlak van het 
verkeersreglement — een probleem 
dat wellicht een nationale oplossing 
moet krijgen — stelt zich anderzijds 
het probleem van de infrastruktuur, 
m.a.w. het grote tekort, zelfs vaak 
totaal ontbreken van toeristische 
fietspaden. In verband met deze 
populaire, in volle ontwikkeling zijn
de volkssport dit voorstel aan de 
deputatie: Kan aan een of andere 
bevoegde dienst geen opdracht ge
geven worden tot het inventarizeren 
van de in onze provincie nog onge
bruikte tramwegen (Bilzen-Spouwen 
en St.-Truiden-Tongeren om enkele 
voorbeelden te geven), van de in 
onbruik geraakte en in de atlas der 
buurtspoorwegen nog niet geschrap
te voetpaden (Haspengouw is daar 
bijvoorbeeld nog rijk aan), van de 
kanaaldijken en niet gebruikte spoor
wegen om daarna te komen tot over
leg op diverse niveaus met de bedoe
ling een uitgebreid net van toeristi
sche fietspaden uit te bouwen; naar 
Nederlands model Toeristische fiets

paden dus waarop het gemotori-
zeerd verkeer niet mag komen of gro
te beperkingen opgelegd wordt Een 
initiatief dat best zou passen in het 
kader van het - Jaar van het Dorp •. 
Mogen wij tenslotte, mijnheer de 

depute, uw bijzondere aandacht vra
gen voor het fietstoerisme, een week-
eindsport, die sinds 74 een jaarlijk
se aangroei kent van ongeveer 
20 o/o, zowel in klubverband als indi
vidueel. ' (E.E.) 

Bestuursverkl^zJngen 
VU-Heusden-Zolder 
Op vrijdag 21 oktober wordt het nieu
we bestuur verkozen Vooraf spreekt 
volksvertegenwoordiger Willy Desae-
yere over De Herwaardenng van de 
Steenkoolenergie en de Tewerkstel
ling in Limburg 
Alle leden worden om 20 u. verwacht 
in de bovenzaal van de Oude Kring 

Op donderdag 6 oktober vergaderde 
het bestuur in zaal Ideal te Linkhout 
Op de agenda voorbereiding be-

bij 
stuursverkiezing, dienstbetoon en uit
gave krantje 

en VU-Lummen 
De bestuursverkiezing heeft plaats 
op maandag 24 oktober om 20 u in 
zaal Ideal te Linkhout Iedereen op 
post a u b 

Indien u zich kandidaat wil stellen 
voor een bestuursfunktie, wat wij 
echt hopen, gelieve dan vóór 24 okto
ber de sekretans Willy Putzeijs (013/ 
5518 97) te verwittigen 

x\J_i~jf\.JLj keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG: 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel. 011/22.23.22. Hasselt (centrum) 

OOST-VLAANDEREN 
Vlaamse gepensioneerden Ledeberg richtten eigen afdeling op 

D e V laamse gepens ionee rden ( V V V G ) van Lede
b e r g v ie rden feest , ter ge legenheid van de opr ich
t ing van hun plaatsel i jke afdel ing 
M e v r H Jacobs -Bode rez en de h A D e Meyer , res-
pekt ievel i jk voorz i t s te r en sek re tans van de federa
tie Groo t -Gent , hadden er pr i js op geste ld de s te rke 
bes tuu rsp loeg van voorz i t te r A D e W a n d e l geluk 
te w e n s e n ter ge legenhe id van hun eers te kof f ieta
fel De V laamse Gepens ionee rden bl i jven met bij de 
p a k k e n zi t ten en heten ons reeds hun akt iv i te i tenka-
iender pub l iceren • 

Z a t e r d a g 2 2 / 1 0 o m 15 u , s n u w n a m i d d a g in «Luna
park, G e n t b r u g g e Dee lname in de o n k o s t e n 50 fr 
W o e n s d a g 9 / 1 1 , u i ts tap « J o n g e r dan je d e n k t » te 
St.-Niklaas. 

Z a t e r d a g en zondag 26 - i - 2 7 / 1 1 , tentoonste l l ing 
h o b b y w e r k e n « D e r d e Leef t i jd » in ca fé Lunapark te 
G e n t b r u g g e 

Be langste l lenden k u n n e n inschr i j ven bij de plaatse
l i jke bes tu ren van V laamse gepens ionee rden o f tel 
21 3 9 0 1 of 5 1 2 6 5 2 

UW LEVENSKANS! 
— U zi]t gehuwd en hebt geen kleine kinderen meer. 
— U houdt van het café- en restaurantbedrijf. 
— U kent de burgerkeuken en wil bijleren onder 

kundige leiding. 
— Dan bekomt u bi] ons de kans van uw leven: dege

lijke verdienste, kost en prachtige woonst. 
Schrijven bureel blad. lAdv. 21) 

Egmontavond te Lommei 
Het was een goed Idee Leo Neels, 
specialist In grondwettel i jk recht, en 
Jaak Gabriels, onze volksvertegen
woordiger, uit te nodigen om voor 
onze Lommelse VU-afdel ing wat 
meer te komen vertellen over het 
Egmontakkoord. 

De goed opgekomen leden en sym-
patizanten kregen vooreerst een lan
ge, nuchtere en objektieve ontleding 
te horen vanwege Leo Neels Deze 
spreker toonde vooral duidelijk het 
verschil aan tussen de huidige toe
stand en de grondwettelijke situatie 
zoals die zal zijn na de uitvoering van 
het akkoord Met talrijke voorbeelden 
toonde hij aan hoe het oude unitaire 
België uiteengetrokken wordt om een 
federale staat op te bouwen Hij ver
heelde niet dat er in de tekst onduide
lijke en voor de Vlamingen nadelige 
bepalingen staan, maar stelde daar
tegenover de vergaande eigen beslis
singsmacht en de scherpe verweer-
mekanismen waarover de Brusselse 
Vlamingen zullen beschikken 
De tweede spreker, Jaak Gabnels, 
gaf daarop zijn visie op het akkoord 
en verklaarde zijn ja-stem in het parle
ment 

Vooreerst moest hem met enige bit
terheid van het hart dat men in bepaal
de persmilieuG ('t Pallieterke o a ) met 

meer terugdeinst voor slagen onder 
de gordel Ook wees hij op het 
gebrek aan logika bij een aantal pro-
testeerders die eerst hun gemeenten 
hebben uitverkocht en nu zogezegd 
kwaad zijn omdat ze met teveel Frans-
taligen opgescheept zitten 
Voor Jaak Gabnels is het akkoord 
aanvaardbaar en verdedigbaar om
dat het een doorbraak naar een twee
ledig federalisme inhoudt na jaren van 
stilstand en ter plaatse trappelen Vol
gens hem zal het vooral van de ener
gie en de vindingrijkheid van de 
Vlaamse machthebbers zelf afhangen 
of Vlaanderen met de verkregen mid
delen een eigen beleid kan voeren en 
de eventuele negatieve gevolgen van 
het pakt kan wegwerken 
Na een korte pauze volgde een soms 
vinnige diskussie, waarbij natuurlijk 
werd doorgeboomd over de gekende 
netelige kwesties als het inschrijvings-
recht Ook het niet-invoeren van de 
subnationaliteit en leemtes in het on
derwijsgedeelte van het pakt kwam 
ter sprake 

Daar beide sprekers slagvaardig en 
ter zake op de gestelde vragen ant
woorden, werd het een verhelderen
de avond waarover toehoorders en 
sprekers zeker tevreden waren 

(R Bosmans) 

Gemeenteraad van Balen eindelijk gestart 
Na de ongeldigverklaring van de ver
kiezingen van 11 oktober 76 en de 
herverkiezing van 5 juni 77 is de 
gemeenteraad van de fusiegemeente 
Balen-Olmen eindelijk van start kun
nen gaan 
De VU IS hierin vertegenwoordigd 
door eén man en wel door ons aller 
Ivo Dillen 
Met Ivo hebben we waarschijnlijk een 
unicum in Vlaanderen, vermits hij 
door een arbeidsongeval al enkele 
jaren het zicht uit beide ogen en zijn 
rechterarm verloren is Deze handi
caps betekenen echter met dat hij zijn 
mandaat met ten volle zou kunnen uit
oefenen Integendeel, uit het verloop 
van de enkele gemeenteraden die we 
al achter rug hebben is gebleken dat 
hij de best geïnformeerde man is van 
de raad (zelfs beter dan sommige 
leden van het schepenkollege ge
vormd door GBO en BSP) Het is dan 
ook al een paar maal tot hevige botsin
gen gekomen met de waarnemende 
burgemeester Demildt (BSP) Hier
door werd Demildt teruggebracht tot 
wat hij in werkelijk is n I een vermom
de sociaal-demokraat met diktatoriale 
trekjes Dit alles heeft reeds geresul
teerd in een tweetal klachten door Ivo 
Dillen ingediend bij de goeverneur 
I v m het zich met mogen laten bij
staan tijdens de geheime stemming, 
en het met opnemen op de dagorde 
van wettelijk ingediende punten 
Nu de h Dienckx (GBO) benoemd is 
tot burgemeester hopen we dat deze 
meer inschikkelijk zal zijn, anders 
voorzien we nog emotierijke debatten 
in de toekomst 

G e l u k w e n s e n 

— Het gezin van Bert Geuens en 
Miek Adriaensen werd verblijd met 
een eerste kindje. Elke 
— Het gezin van Maria Verheyen en 
Xavier Hus werd vergroot met een 
dochtertje, Barbara 
— Hilde Claessens trad in het huwe
lijk met Ludo Smets 
— Ook het gezin van Alfons Kog 
werd vergroot, terwijl ook Bart Van 
Ouytsel, zoon van Paul, de stap naar 
het huwelijksleven zette 
Aan allen onze hartelijke gelukwen
sen II 

O C M W 

Voor de raad van het O C M W zijn we 
erin geslaagd Bert Geuens te laten 
verkiezen als eerste opvolger dn af
spraak met de CD) Volgens afspraak 
al hij vanaf de tweede zitting tot einde 
1980 zetelen als effektief lid van deze 

raad Jos Verbist werd verkozen als 
tweede opvolger 

B e s t u u r s v e r k i e z i n g 

De statutaire bestuursverkiezing zal 
doorgaan op vrijdag 28 oktober tus
sen 19 en 20 uur, bij Jefke Marien 
(tegenover kapel van Schoor) De ver
kiezing zal gevolgd worden door een 
kienavond waarop alle leden, familiele
den en vrienden hartelijk uitgenodigd 
worden 

Zutendaalse 
Volkspartij 
koos nieuw bestuur 
Na de V U hield nu ook de Zutendaal
se Volkspartij haar algemene leden
vergadering en statutaire verkiezing 
Onder de talrijke aanwezigen bemerk
ten wi] volksvertegenwoordiger en ge
meenteraadslid W Desaeyere, de an
dere gemeenteraadsleden van de 
ZVP H Beerts, S Janssen, P Her
mans, J Schreurs en P Van Grons-
veld, de OCMW-leden J Luypaerts, 
K Martens en G Meuffels Van de 
VU waren benevens de voorzitter H 
Van Herf en de sekretans N Bovens 
praktisch alle basismilitanten op post 
Na de inleiding door «de bezieler» 
van de ZVP, J Schreurs, werd eerst 
het gewoon bestuur uitgebreid tot 25 
leden waarna een dagelijks bestuur 
werd verkozen met als voorzitter P 
Hermans, ondervoorzitter K Martens, 
sekretans S Janssen en penning
meester J Luypaerts Het zal de taak 
van het dagelijks bestuur zijn om de 
statuten van de ZVP op te stellen en 
de partij uit te bouwen tot een krachti
ge oppositiepartij die klaar staat om 
bij de volgende gemeenteraadsverkie
zingen de macht over te nemen 
Zutendaal is nog een van die landelij
ke Vlaamse gemeenten waar de 
scheiding tussen Kerk en (CVP) 
Staat nog met is doorgedrongen 
Een sterke oppositiepartij op pluralisti
sche en demokratische grondslag is 
hierop het enige antwoord De ZVP 
wil een klankbord zijn voor alles wat 
tussen het volk van Zutendaal leeft 
Haar hoofddoel is en blijft «Zuten
daal zelfstandig » 

De intrede van verschillende VU-mili-
tanten in het nieuwe bestuur van de 
ZVP bewijst dat de belofte van de 
VU-voorzitter om op gemeentelijk 
vlak volledig achter de ZVP te staan 
geen ijdele woorden waren 
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Afbraak hoevegebouwen verdaagd te Melle 
Door de waakzaamheid van de gan
se oppositie heeft men kunnen verij-
-delen dat er reeds een definitieve 
beslissing viel aangaande het slo
pen van hoevegebouwen dat zich 
bevinden op het stuk terrein welke 
het nieuwe sport- en rekreatiecen-
trum van Melle dient te worden 

Voordien had men terug enkele lenin
gen goedgekeurd, dit aangaande het 
aanschaffen van een traktor met een 
kostprijs van 458000 fr en het aan
brengen van riolenng in de Bergstraat 
\ne\ke zal oplopen tot 539 000 fr Daar
na vî erd er nog maar eens gehandeld 
over het BPA-plan aan de Gont-
rode-Heirweg Nu werd de goedkeu
ring gevraagd voor het aankopen van 
gronden, dit ten behoeve van de infra-
struktuurwerken buiten de wijk Dit 
punt nep spoedig vele diskussies op 
Zo verbaasde het Julien De Sutter 
(VU) dat er reeds een definitieve toe

wijzing was gedaan aan «Volks-
haard » Waar op deze vraag zowel in 
CVP- als BSP-rangen flink «ja en 
neen » wordt geknikt De Baets (BSP) 
tijdens de vonge 6 jaar eerste-sche-
pen, thans oppositielid, verklaarde dat 
er wel is goedgekeurd dat Veneco 
zorgt voor de aankoop van gronden 
van de wijk, maar dat aan de eigenlij
ke verkaveling nog geen rechtstreek
se toewijzing is gedaan Van Den 
Berghe, CVP-raadslid, maar tevens lid 
van de raad van beheer van Volks-
haard, repliceerde daarop dat de ge
meente in de tijd geen verder kontakt 
had gezocht met andere maatschap
pijen buiten Volkshaard Het zou trou
wens logisch zijn dat men bij deze 
maatschappij blijft vermits de ge-
meentesekretaris en zo de gemeente 
een zeker inspraak krijgt bij «Volks
haard» De Sutter (VU) verklaarde 
daarop dat deze inspraak duidelijk 
groter zou zijn geweest indien de 

Vormingscentrum 

Lodewijk Dosfel 
Politiek Kadercentrum organizeert «Algemene basiskursus voor 
gemeentemandatanssen » 

DEEL I « De gemeente als politiek werkinstrument» 

OOST-VLAANDEREN (ism VVM-arr Gent-Eekio) 

1 De gemeenteraad (za 1 oktober 1977) 
(IS reeds gehouden) 

2 Ontdek je gemeente (ma 31 oktober 1977) 
3 De gemeente als basis van onze politieke demokratie (ma 14 
november 1977) 

Waar ' 
Vormingscentrum Ld Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 Gent 

Inschrijvingen 
H Leyseele, provinciaal sekretans, Zwijnaardesteenweg 698, 9000 
Gent tel 091/227664 

NIEUWE PUBLIKATIES 

DD nr 14 Volk, gemeente, interkommunale (120 f r j 
DN nr 11 Onderzoek naar de achterstelling van de Vlaamse uni

versiteiten en van het wetenschappelijk onderzoek 
door Vlamingen (M Van Haegendoren) (35 frJ 

DN nr 12 Het ABOS-dossier (50 frJ 
DN nr 13 De ontwikkeling van de Brusselse «Olievlek» 1947-1976 

(A Monteyne) (50 frJ 
DN nr 14 Koncept voor een federale grondwet (jubileumuitgave) 

(M Van Haegendoren) (100 frJ 

Te bestellen door storting van het verschuldigde bedrag (-1- 10 fr ver
zendingskosten) op bankgiro 068-0640740-82 van het Vormingscen
trum Ld Dosfel — Dienst publikaties — Bennesteeg 4 te 9000 Gent 
en met vermelding van het nummer + aantal 

Z<XK€K]€ 
Gezocht : 

— Vrije vertegenwoordiger, 
goed ingewerkt bij drukkerij 
en papierhandel, voor Oost-
enCof) West-Vlaanderen 
en(of) Antwerpen enCoO Wa-
lenland. Inl.: tel. -011/ 
534349 (NI 08) 

20-jange jongeman uit Lebbeke 
met een diploma van automeca-
nicien (leerkontrakö die op he
den een herscholing vdgt ais 
plaatslager zoekt een passende 
betrekking om na 28-2-78 te 
beginnen, liefst in de streek van 
Dendermonde, Mechelen, Aalst 
Brussel 
Voor verdere inlichtingen Volks
vertegenwoordiger Dr J Valke
niers, Ninoofsesteenweg 11, 
1750 Schepdaal Tel 
02/5691604 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

AALST 

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

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

gemeente zelf deze gronden had aan
gekocht en verkaveld, en zo had men 
zeker de voorkeur kunnen geven aan 
mensen uit Melle 

Daarna stond op de agenda het voor
stel tot het slopen van de hoevege
bouwen Volgens een technisch ver
slag voldoen deze gebouwen met 
meer aan de vereisten welke men er 
indertijd had aan gesteld Het herstel
len en restaureren van het gebouw 
zou waarschijnlijk meer kosten dan 
het ixjuwen van een totaal nieuw com
plex Dit voorstel deed wel reaktes 
uitlokken bij de opf>ositie Er werd 
beurtelings verklaard dat deze hoeve 
hoegenaamd nog met bouwvallig was 
en dat nog vele, gelijkaardige boerde-
njen mooi werden gerestaureerd Ten 
slotte werd er besloten te wachten op 
meerdere verslagen, alvorens men er 
een hand ging naar uitsteken i 

E.V.ST 

GENT 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Ingevolge de vraag van de Volksunie-
gemeenteraadsleden gaf het kollege 
van burgemeester en schepenen van 
de stad Gent toelating tot het houden 
van zitdagen voor sociaal dienstbe
toon in de vroegere gemeentehuizen 
van de voormalige randgemeenten 
van Gent 
Gemeenteraadslid Guido Deroo zal 
een maandelijkse zitdag houden in de 
vroegere gemeentehuizen, huidige 
dienstencentra, van St-Denijs-West-
rem en Zwijnaarde 
• In het dienstencentrum St-Denijs-
Westrem 
ledere eerste zaterdag van de maand 
tussen 9 u 30 en 10 u 30 Eerstvolgen
de zitdag zaterdag 5 november van 
9 u 30 tot 10 u 30 
* In het dienstencentrum Zwijnaar
de: 
ledere eerste dinsdag van de maand 
tussen 17 en 18 u Eerstvolgende zit
dag dinsdag 6 december 17 tot 18 u 

ZILVEREN JUBILEUM 
Zondag 9 oktober vierde onze sekre-
taresse Julia Lemmers en haar echt
genoot hun 25 jaar huwelijk Het 
bestuur, afdeling Gent Brugse Poort 
schonk het jaaar een mooie bloemen-
ruiker Nog vele jaren Julia en Andre 
en tot binnen 25 jaar, dan komen wij 
zeker terug 

1 jaar VU-
Denderwindeke 
Op 16 november bestaat onze afde
ling 1 jaar en het is o a daarom dat wij 
onze statutaire bestuursverkiezing 
twee dagen later laten gepaard gaan 
met een gezellig samenzijn waarop 
aan alle leden een receptie wordt aan
geboden Daarna zullen wij allen sa
men overgaan tot de verkiezing van 
een nieuw bestuur Kandidaturen kun
nen op de avond zelf gesteld worden 
voor eén van de zes statutaire be-
stuursfunktes, of als gewoon wer
kend bestuurslid Alle leden worden 
uitgenodigd aanwezig te zijn Mensen 
die zelf over geen wagen beschikken 
kunnen dit meedelen aan één van 
onze bestuursleden die hen binnen
kort een bezoekje zal brengen' Hou 
de 18de rwvember in elk geval al vnj. 

EERSTE EETFESTIJN 
Het parochiaal centrum gonsde on
langs van de bednjvigheid, toen vanaf 
9 u zenuwachtige bestuursleden en 
andere hulpvaardige zielen in keuken 
en zaal ons eetfestijn voorbereidden 
s Middags waren er al plaatsen te 
weinig, en wisten ook de grootste pes
simisten onder ons dat ons eerste eet
festijn meteen een voltreffer zou wor
den Weldra waren er handen en fne-
ten te kort om de hongenge magen 
te spijzen Er diende al wat langer 
gewacht te worden, wat niet bij ieder
een in goede aarde viel, te meer 
daar de mensen die aan 't smullen 
waren aan de wachtenden zeiden 
hoe lekker het allemaal wel was Bij 
een volgend eetfestijn zal er m elk 
geval gezorgd worden voor een vlug
gere bediening 's Avonds mochten 
WIJ nog veel Vlaamse vnenden be
groeten zodat het in elk geval een suk-
sesvolle vuurdoop is geweest Wij 
bedanken langs deze weg alle manda
tarissen, leden en sympatisanten voor 
hun talrijke opkomst 

OKTOBER 
21 

22 

29 

29 

30 

31 

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 
Aalst 10^ Nacht van de Volksunie Om 21 uur in zaal FFR 
Orkest « De Gensters-Aalst» 
WAARSCHOOT Herfstwandeltocht in Het Leen te Eekio olv 
natuurkenner Mark Boone Vertrek per fiets om 8 u 30 Dorp 
Organizatie van VUJO 
WAARSCHOOT Ideeenavond omtrent het Jaar van het Dorp 

NOVEMBER 
1 WAARSCHOOT- Bezoek aan tentoonstelling van kunstschil

der M Van Poucke in zaal Kwaldra te Gent Samenkomst om 
10 uur aan de Notelaarstraat 

5. HEUSDEN-DESTELBERGEN: Breuqeliaans eetfestijn in zaal 
Bergine, Dendermondse Steenweg te Destelbergen om 20 uur 
Inschrijven bij bestuursleden of tel via Miei De Zuttere 3051 41 
WAARSCHOOT- 10e Vlaamse vriendenbal in zaal Fiesta om 
20 uur DJ Nand 
DENDERLEEUW: Mosselkermis vanaf 18 uur in zaal Breugel, 

Dorp Inkom 100 fr Ook op zondag vanaf 12 uur 

11 

1Z 

Oppositie roept Evergemse 

gemeenteraad bijeen 
Op initiatief van de VU- fraktie, volledig bijgetreden door de twee andere frak-
ties uit de oppositie, Gemeentebelangen en BSP, werd op dinsdag 11 oktober 
de gemeenteraad van EVERGEM samengeroepen. 

Als enige punt op de agenda stond 
een interpellatie van het schepencolle
ge in verband met afdankingen in het 
bednjf OLEOFINA alsmede een be
spreking van de werkgelegenheid in 
het algemeen in de Kanaalzone 

Paul VAN GREMBERGEN (VU) wees 
er in zijn inleiding op dat de bedoe
lingen van de oppositie konstruktief 
waren Het niet op de normale agen
da plaatsen van dit punt gebeurt voor
al omdat de normale agenda telkens 
weer overladen is en omdat aldus 
grondiger en uitgebreider op het pro
bleem kan worden ingegaan Raads 
lid VAN GREMBERGEN schetste ver
volgens de sociale moeilijkheden die 
zich bij tal van tsednjven van de 
Kanaalzone stellen hij besprak daar
bij grondig de situatie bij Oleofina, 
Sadaa, KuhImann en wees er op 
dat ook in tal van andere bednjven 
(Sidmar, Texaco, Volvo) de situatie 
ver van rooskleung is Tenslotte nep 

flflnB€UOL€n 
PVBAJ BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemin
gen, Gentsestraat 238, 9500 GE-
RAARDSBERGEN Tel 054/ 
412589 
Wij txxiwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

raadslid VAN GREMBERGEN op tot 
een tweevoudige aktie ten eerste 
vroeg hij het gemeentebestuur het inn 
tiatief te nemen tot bijeenroeping van 
een konferentie waaraan de gemeen
tebesturen van Gent Zelzate en Ever-
gem, de parlementairen van het arron
dissement Gent-EekIo, afgevaardig
den van werkgevers en werknemers 
zouden deelnemen Deze konferentie 
zou op de eerste plaats informatief 
zijn, doch zou zich tevens kunnen 
opwerpen als drukkingsgroep tov de 
hogere overheid 

Ten tweede vraagt de h VAN GREM
BERGEN een motie in vertiand met 
de sociaal-ekonomische moeilijkhe
den in de Kanaalzone te nchten aan 
de eerste minister, de minister van 
Ekonomische Zaken, de staatssekre-
tans voor Streekekonomie en aan de 
Oostvlaamse GOM 

De raadsleden BUYSSE (Gem Beü 
en VERSTRYNGHE (BSP) spreken in 
dezelfde zin en sluiten zich bij de 
woorden van VAN GREMBERGEN 
aan 

Dit geldt ook voor burgemeester PA
RUS, welke belooft in eerste instantie 
de gemeentebesturen van Gent en 
Zelzate te kontakteren Hij doet te
vens voorlezing van een voorstel tot 
motie 

Dit voorstel wordt ongewijzigd op 
éénpange wijze goedgekeurd (WGO 

Minister Vande 

Kerckhove spreekt 

in Gentse 

universiteit 
Woensdag 26 oktober om 20 uur in 
het auditonum van de fakulteit der let
teren en wijsbegeerte van de Rijksuni
versiteit Gent Blandijnberg, spreekt 
minister van Wetenschapsbeletd, Rik 
Vande Kerckhove over «Weten
schapsbeleid een nieuwe aanjDak» 
Deze avond wordt georganizeerd 
door de VU-afdeling Gent-Zuid en in 
samenwerking met VNSLWSent 

NINOVE 

PVV (Vlaannse Vrouwenfedera
tie) 
Dia-avond over Londen, Amsterdam 
en Provence Op zaterdag 29 okto
ber om 20 uur In de zaal « De Kroon », 
Krepelstraat te Denderwindeke 

DENDERLEEUW 

MEDELEVEN 

Donderdag 13 oktober 
werd Grietje Vanden 
Abeele ten grave gedragen. 
Zij was het lieve dochtertje 
van Herman Vanden Abeele 
en Lena Goessens. 
De grote schare vrienden 
en kollega's die de uitvaart
plechtigheid bijwoonden 
deelden mee in het on
troostbare verdriet dat de 
ouders en de familie heeft 
getroffen. 

Grietje was tevens het klein-
dochtertje van de h. Andró 
Goessens, attaché van mi
nister Hektor De Bruyne en 
reeds jaren verdienstelijk 
medewerker bij VU-Dender-
leeuw. Ook de redaktie van 
het weekblad «Wij > biedt 
de familie Vanden Abeele-
Goessens haar gevoelens 
van medeleven aan. 
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WEST-VLAANDEREN 

Ledenslag in 
Oostende-Veurne-Diksmuide 
O n d e r het impuls van O o s t e n d e - C e n t r u m w e r d e n , al leen 
reeds o p het g rondgeb ied van Oos tende , honde rdach ten 
veer t ig n i euwe leden gemaak t voo r 1978 i 
Ju is t nu m a k e n w e ons ge reed o m opn ieuw aan de slag te 
gaan bij de vo lgende verk iez ingen m o e t de V U zéér s terk uit 
de bus k o m e n ze zal de g r o n d w e t moe ten he lpen opste l len 
van een federaal Belg ië i 
Di t jaar wi l len wi j onze ledenhern ieuw ingen in b l i t z tempo 
doo rze t t en i O m onze bes tuurs - en kader leden te he lpen vra
g e n WIJ alle leden van O V D in d e mate van het mogel i jke (en 
w i e kan dit met"?) hun l idgeld v o o r 1978 nu al te beta len langs 
d e bank reken ing 477-7254131-57 van J . Nage l s , O o s t e n d e 
BIJ de e indaf reken ing w o r d t het gedee l te voo r de kas van d e 
afdel ing v e r r e k e n d met d e sekre tar issen Hoofd l id 120 fr Bij-
lid 60 fr. (bijl id = w i e onder ze l fde dak w o o n t ) 

Kortsluiting in 
Izegemse gemeenteraad 
De CVP-meerderheid met burgemeester Vens aan het hoofd heeft het a f en 
toe moeili jk Er zijn niet alleen de innerlijke tegenstell ingen in de CVP. Er is 
ook de voortdurende druk van de opposit ie, vooral van de VU. Die twee din
gen samen hebben de burgemeester en zijn schepenen nerveus gemaakt op 
de jongste zitt ing 

Opvoedend en voedend 
Het hing al in de lucht toen de begro
ting ter sprake kwam van de vzw 
Sportcentrum Jef Pattyn kloeg het 
feit aan dat het zwembad zijn kosten 
gedeeltelijk dekt door de opbrengst 
van allerlei automaten in de bar Waar 
zit dan nog de educatieve funktie van 
het zwembad ' Is dit een bar met toe
vallig nog een zwembad erbij, aldus 
het gemeenteraadslid van de VU En 
hij pleitte voor de afschaffing van de 
automaten 
De BSP-er Staf Nyffels sloeg een 
heel andere toon aan « Als de jeugd 
graag op automaten speelt, moeten 
WIJ hen die kans geven i Dat is trou
wens het officiële standpunt van de 
BSPi»(s ic ) 
En schepen Vandenberghe (CVP) 
had iets horen ronken over de opvoe
dende rol die een zwembad vervult 
En hij sprak onmiddellijk over de grote 
« voedende » waarde van sommige au
tomaten Zo'n uitspraak deed al enke
le CVP-ers sip kijken Maar hun ge
zicht verzuurde volkomen toen Geert 
Bourgeois namens de VU vroeg We 
kennen nu het VU- en het BSP-stand-
punt, krijgen we ook het standpunt 
van de CVP te horen ' De meerder
heid deed een halve draai rond de pot 
en verklaarde Wij gaan het probleem 
van de automaten onderzoeken 
Begrotingswijziging 
De begrotingswijziging werd door de 
meerderheid voorgesteld als het ge
volg van het ingrijpen van het provin
ciebestuur in vroegere rekeningen en 
als een louter technische operatie 
Daar stak zeker een stukje waarheid 
in Maar namens de VU vond Enk 
Vandewalle ook sporen van tekort 
aan planning en als ergste tekort stip
te hij aan dat men gaat snoeien op de 
modernizenng van het nolenngssys-
teem Een uiterst dnngende zaak voor 
Izegem Het gaat om een oud zeer dat 
al naar gelang de weersomstandighe
den al veel waterlast bezorgde Hoe
wel dit projekt bij het begin van het 
jaar met nogal wat tamtam aangekon
digd was door de burgemeester, gaat 
het dossier weer onder het stof 

De goochelaar 
Als vijfde punt op de agenda stonden 
vier verhaalbelastingen (a, b, c, d) 
Voor alle moest een kleine aanvulling 
goedgekeurd worden, waar iedereen 
het over eens was Maar daarbij 
kwam dat voor de verhaalbelasting 
op het aanleggen van straten, het 
schepenkollege een vermindering van 
50 % naar 30 % van de kosten voor
stelde 
Op het eerste gezicht is dit een lof
waardig initiatief 
Maar de aanleiding tot dit voorstel 
vormde het tweede deel van de 
Rozenlaan (het deel buiten de sociale 
woningen) De meerderheid had daar 
zogezegd enkele gevallen ontdekt 
Wat de CVP er met bij zegde was dat 
tegelijk twee warenhuizen en een 
schepen mee profiteren 
Op vragen van Geert Bourgeois 
bleek dat de meerderheid de weer
slag van haar voorstel niet kende, 
noch op dit stuk weg, noch op later 
aan te leggen wegen De VU-woord-
voerder trok dan ook ten aanval Uw 
voorstel steunt op geen enkele studie 
Eigenlijk moest Ü zowel de afschaf-
f'ng van de verhaalbelasting als het 
invoeren van een urbanisatiebelasting 
kunnen overwegen en motiveren Nu 
waagt u zich aan een slag in het duis
ter Bovendien is er de mogelijkheid 
dat de zwaarst getroffenen hun pro
blemen oplossen door een ruilverka
veling, maar dat neemt de meerder
heid niet eens in overweging 
Een aantal CVP-raadsleden bleken 
verrast te zijn door de VU-idee om de 
problemen van de echte sociale geval
len op te lossen door een ruilverkave
ling Toen greep de burgemeester in 
Er zou eerst gestemd worden over de 
hierboven al genoemde formaliteit 

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

Soldatendienst «Ie Dien» 
wil lichting 7 8 en 7 9 voorlichten 
De Vlaamse soldatendienst «Ie Dien » 
richt in de maand novembier een drie
tal voorlichtingsvergaderingen in voor 
de miliciens van de lichting 1978 en 
1979 

Op deze vergadenngen zullen alle pro
blemen in verband met de legerdienst 
behandeld worden oproepingen, vnj-
stellingen, ontheffingen, ziekten bij het 
leger, sociale wetgeving in verband 
met werkopzegging, enz 

Tevens zal de heer Ckit Alleyn van 
het provinciekommando W-V l een 
reeks dia's vertonen over het leven bij 
het leger 
Deze voorlichtingsvergadenngen 
gaan door op zondag 6 november te 
Lauwe, zaal Astoria (Stadion) te 10 
uur, zondag 20 november te Beve-
ren-Leie, zaal Poseidon, te 10 uur, zon
dag 27 november te Kortrijk, zaal 
1302, te 10 uur 
Iedereen is welkom 

waar iedereen het over eens was Dit 
was pas gebeurd of de burgemeester 
verklaarde dat iedereen de verlaging 
had goedgekeurd En dat terwijl de 
V U nog duidelijk gesteld had dat deze 
zaak eerst nader onderzocht diende 
te worden Algemene verbazing, ook 
b i j d e C V P i 
De VU vond dit metodes van een 
clown of een goochelaar en verliet de 
zitting Raadslid Jef Pattyn bleef als 
waarnemer 

MOTIE VU-IZEGEM 
Naar aanleiding van de kortsluiting op 
de jongste gemeenteraad te Izegem, 
gaf het VU-bestuur van Izegem vol
gende persmededeling uit 

Het VU-bestuur heeft met veront
waardiging kennis genomen van 
de houding van de burgemeester 
op de jongste gemeenteraadszit
ting 
Het VU-bestuur keurt scherp de 
houding af van de burgemeester 
die de stemming met op een duide
lijke en demokratische wijze liet 
verlopen 
Het stelt vast dat de VU-fraktie 
— de politiek van de meerder

heid ernstig kontroleert, 
— elk dossier van de gemeente

raad grondig bestudeert, 
— een degelijke oppositie voert 
Het VU-bestuur, bijeengekomen 
op 7 oktober, wenst dan ook dat 
de VU-fraktie op die weg door
gaat en feliciteert de fraktie met 
haar houding 

NATIONALE VU-KADERDAG 
W I J doen een oproep tot onze leden 
om zo tainjk mogelijk aanwezig te zijn 
op de Nationale VU-kaderdag te 
Gent, om 15 u, in het Floralienpaleis 
te Gent Wie over geen vervoer 
beschikt, of wie nog andere personen 
in zijn wagen kan meenemen, geve 
zijn naam op aan Joris Verbeke, Kre
kelstraat 33 (tel 334808) of een 
ander bestuurslid 

SOLDATENWERKING «IK DIEN-
De werkgroep van de soldatenwer-
king «Ik dien» van VU-VUJO»-Ize
gem komt bijeen op woensdag 26 
oktober, om 20 u 30 ten huize van 
Enk Vandewalle (H Dunantstraat 11) 

Op de agenda staan overzicht van 
de werking en samenstelling volgend 
nummer van het kontaktblaadje 
«lek» Er wordt geen verwittiging 
meer gestuurd voor deze bijeenkomst 

Nieuw bestuur 

bij 

VU-Veurne 
Op 14 oktot)er werd in «De Beurs» 
overgegaan tot de verkiezing van het 
nieuwe afdelingsbestuur van de 
hoofdstad van ons kanton 

Voorzitter Carol Vandoorne , sekre-
taris Claude Debeuckelaere, pen
ningmeester Albert Huyghe, organi-
zatie Leon Kesteloot, propaganda 
Herman Cosman, sociaal dienstbe
toon Walter Ratevoet, en maken 
nog verder deel uit van het bestuur 
Daniel Provoost, Georges Dewinne 
en Antoon Denolf 

Onze stad wordt in de arrondisse-
mentsraad vertegenwoordigd door C 
Vandoorne, W Platevoet en nog een 
derde aan te wijzen 

De afdeling beschikt over een sche
pen Urbain Bruynoghe, drie gemeen
teraadsleden W Platevoet, L Keste
loot en L Heytens, en over twee 
leden in het O C M W Herman Cos-
man en Denise Boeve 

We wensen het nieuwe bestuur goe
de vaart i 

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

KflUnDCR 
VU-bestuursverkiezingen om 

OKTOBER 
21 LEFFINGE-SPERMALIE: 

20 u 30 
21 DE HAAN : VU-bestuursverkiezingen 
28 KOKSIJDE. VU-bestuursverkiezingen om 20 uur in Salt 

Cresw 
28 KOKSIJDE: VU-bestuursverkiezingen in zaal Soil Cress 
29 ZARREN-WERKEN : VU-bestuursverkiezingen om 11 uur 
29 ALVERINGEM : VU-bestuursverkiezingen om 20 uur 

NOVEMBER 
5 GISTEL: vu-ba l in zaal « Ten Putte » 

12 VEURNE : VU-avondfeest te Beauvoorde 
12. WAKKEN, MARKEGEM, OESELGEM, DENTERGEM : Jaarlijks 

Vlaams vriendenfeest in zaal « Oud Wacken », Molenstraat 23 
te Wakken Orkest De Leie Krekels 

Vik Anciaux over 
Egmont te Veurne 
De mannen van Veurne mogen bof
fen ze slaagden erin beslag te leggen 
op staatssekretaris Vik Anciaux om in 
het kader van de arr voorlichting over 
Egmont het woord te voeren in de 
zaal De Beurs, die veel te klem was 
om de vnenden en «anders-den
kenden » te omvatten 
Arr-sekretaris J Nagels opende de 
avond met de voorstelling van het 
nieuwe bestuur en een oproep tot 
een sereen debat 

Voorzitter Carol Vandoorne begroet
te de gastspreker V Anciaux met eni
ge leuke anekdoten uit de school
strijd, die ze te Leuven moegestreden 
hebben onder de leuze schoolvrede 
door federalisme En uitgerekend het 
onderwijs blijft nu gecentralizeerd 
Vik Anciaux had een zeer aandachtig 
publiek, waarvan een goed gedeelte 
zeker met een hoffelijk skepticisme 
gekomen was Als Brusselse Vlaming 
schetste hij de situatie voor de Vlamin
gen aldaar, waar mogelijk een elitaire 
Vlaamse aanwezigheid is, doch 80 % 
van de Vlamingen via de dienstverle
nende organismen verfranst worden 
Door het Egmontpakt worden deze 
sociale orgamzaties allerhande juist 
vernederlandst Het probleem voor de 
Egmontonderhandelaars was water 
en vuur verzoenen, onder meer door 
de feitelijke aanwezigheid van drie 
gebieden en slechts twee volksge
meenschappen toch in een struktuur 
onder te brengen Deze Vlaamse 
Staat in wording kreeg uiteraard de 
rekening geprezenteerd behoud der 
faciliteiten en het «uit »-schnjvings-
recht in frakties van gemeenten 
Doch gelovend in onze volkskracht, 
die nog zal ontwikkelen in onze eigen 
«staat» zal uiteindelijk het Brussels 
randgebied Nederlands blijven, vooral 
wanneer de Egmontburgemeesters ef-
fektief ook met daden vlaamsgezind 
zullen lijken 

Na een leerrijk debat met tal van vra
gen uit de zaal dankte de voorzitter 
de aanwezigen en ieder VU-lid werd 
opgeroepen de VU juist nü, sterker te 
maken, opdat zij zwaar haar stempel 
zou drukken op de federale grond
wetsherziening 

MENEN 

VU-sociaal dienstbetoon 
Senator Michel Capoen : iedere eer
ste dinsdag van de maand van 
19u 30 tot 20 u 30 in cafe «Moder
ne » (bij het station te Menen) 
Volksvertegenwoordiger Luk Van-
steenkiste : iedere eerste vrijdag van 
de maand van 18 tot 19 u in café 
« Astona » (bij het voetbalveld) te Lau
we 

Schepen Herwijn Vandenbuicke - ie
dere woensdag van 15 u tot 16 u 30 
in «Technische Dienst» te Menen , 
iedere donderdag van 11 tot 12 u in 
het gemeentehuis te Rekkem, iedere 
vrijdag van 11 tot 12 u in het gemeen
tehuis te Lauwe 
Schepen Joel Tahon, kabinetslid mm 
buitenlandse handel iedere dinsdag 
van 19 tot 20 u in de Leeuweriken-
laan 6 te Menen, uitgenomen de der
de dinsdag van de maand, de derde 
dinsdag van de maand van 19 tot 20 
u ten huize van Eddie Couvreur, Len-
tedreef 25 te Rekkem , iedere woens
dag van 16 tot 17 u 30 in het stadhuis 
te Menen 

LEDENFEEST 

De besturen van Menen, Lauwe en 
Rekkem nodigen iedereen uit op een 
demokratisch etentje met als gast-
spreekster Huguette De Bleecker, lid 
van het partijbestuur 

In zaal Riviera, Barakkenstraat te 
Menen op vnjdag 11 november om 
20 u 50 fr per persoon Graag reser-
venng voor 30-10-1977 Menen Her
man Vanhaute, K Cardijnlaan 42 , Lau
we Roel Favoreel, Rekkemstraat 19, 
Rekkem Sigfried Hackx, Kasteel-
dreef 17 

O U D E L A N K A A R T V A N 
DE K A S S E L R I J K O R T R I J K 

Prachtige afdrukken van een land
kaart uit Sanderus' «Verheerlijkt 
Vlaandre» (1735) worden te koop 
gesteld in het café 1302, Burg Rey-
naertstraat 9 te Kortrijk 
De landkaart meet 42 x 53 cm en is 
afgedrukt op mooi papier Z e stelt de 
streken Kortrijk, Menen, Roeselare, 
Tielt, Deinze en Zwevegem voor 

Gerard Vansteenkiste 
voorzitter van de Volksunie-Tielt 
Het nieuwe Volksunie-bestuur 
duidde Gerard Vansteenkiste 
aan als voorzitter 

Vansteenkiste is vrij nieuw in 
Tielt, maar reeds ervaren in de 
Volksunie-beweging 

Voor hij in 1971 naar Tielt kwam, 
was hij gemeenteraadslid in Ho
ve (provincie Antwerpen) Hij 
was er ondermeer KSA-leider, 
lid van het bestuur van de 
Vlaamse Volksbeweging, het 
Davidsfonds en van de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen 
De Volksunie-Tielt vroeg hem 
verleden jaar het voorzitter
schap te aanvaarden Het is 
immers zo dat bij de VU-Tielt 
geen gemeenteraads- noch 
OCMW-leden deel uitmaken 
van het afdelingsbestuur Dit 
met de bedoeling zoveel moge
lijk personen bij de werking en 
bij de besluitvorming te betrek
ken De vroegere voorzitter 
Jaak Pelgrims werd lid van het 
O C M W HIJ moest dus vervan
gen worden 

Gerard Vansteenkiste aanvaard
de deze ontstane leemte aan te 
vullen hij was kandidaat voor 

het voorzitterschap, en werd ver
kozen 
HIJ wil de volksnationale gedach
te naar buiten brengen in open
heid en verdraagzaamheid strij
den tegen diegenen die in Tielt 
iedereen willen indelen in groe
pen, standen of kasten De 
Volksunie, nu reeds na het A C V 
de sterkste politieke groep in 
Tielt, wil hij verder uitbouwen, 
door een hechte samenwerking 
tussen het bestuur, de gemeen
teraads- en OCMW-fraktie 
Ook het dienstbetoon ligt hem 
nauw aan het hart Iederéén kan 
hem bereiken bij hem thuis, Felix 
d'Hoopstraat nr 89, of telefone
ren op het nummer 0 5 1 / 
402179 

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

Het nieuwe bestuur verdeelde 
als volgt het werk 
Voorzitter Gerard Vansteenkis
te Sekretans Jos Hanssens 
Penningmeester Juul Vande 
Walle Organizatie José Lam-
paert, Walter Verbeke, Roger 
Desmet Propaganda Dirk De-
cock. Luk Van Exterghem, Ro
bert Verschaetse 
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OP BEZOEK BIJ EEN DER GROOTSTE MANTELSPECIALISTEN 
Gewoontegetrouw is de maand ok
tober de feestmaand bij uitstek voor 
de damesafdeling van S K M 
Op het volledig gelijkvloers van 
deze machtige kledingszaak, vin
den we thans de gloednieuwe win-
terkollektie een fantastische 
keuze in mantels, mantelpakken, 
jassen en kleedjes Deze keuze be
tekent een waar genot voor het 
oog de geraffineerde modellen be
wonderen de superieure stofkwali-
teiten voelen, en de prachtige bont
kragen strelen en dan zijn er iedere 
herfst weer de nieuwe mode-top
pers Shetland tweed en uni stoffen 
in tal van warme herfstkleuren 
Fier zijn we om onze nieuwe afde
ling in daim en pels voor te stellen 
Dit jaar vindt u immers beslist uw 
keuze, zowel in mantels als m blou-
sons In tal van mooie modellen is 
dit warme materiaal verwerkt 
Ook in de kleedjes — (en oók in de 
maten 44 - 46 - 48 tot 52 >) - bie
den we een ruim gevarieerde keu
ze De keuze in de maten 44 — 46 
en 48 is werkelijk fantastisch Zoals 
bij de kostuums hebben we ons in 
de grotere maten gespecialiseerd, 
zodat iedereen beslist een gepast 
artikel vindt 
In de regenmantels zult u ook dit 
jaar vele befaamde merken ver
tegenwoordigd zien zoals Swall — 
Cyclone — Bartson's Lord — Eur-
son en tal van anderen 
Over de prijzen hoeven we echt met 
te praten Iedereen weet dat S K Ivl 
aan fabriekspnjzen verkoopt, en 
dan zijn er ook die fameuze 
ESKAM-prijzen, dit zijn onze aan
biedingen van kwaliteitsprodukten, 
aangekocht in grotere hoeveelhe
den, en aan scherp afgemeten prij
zen berekend 
U ziet het zelf het zou werkelijk 
fout zijn, een wintermantel te ko
pen, zonder de kollektie van S K (Vl 
te komen bekijken Ten andere, dui
zenden dames weten dit al lang 
doe daarom 's een uitstapje naar 
NIEL,, slechts een 15-tal km van 
Antwerpen Uw reiskosten komen 
er beslist dubbel en dik uit U be
taalt immers aan fabrieksprijzen als 
u onderstaande bon invult en aan 
de kassa afgeeft 
Succes Kleding li^eyers, de grote 
mantelspecialist, is open van 10 tot 
20 u alle werkdagen, en 's zater
dags tot 18 u Enkel zon-en feest
dagen gesloten Voor diegenen die 
met de wagen komen bij ons geen 
parkeerproblemen Anders er gaat 
in het Centraal Station om het uur 
een trein naar Niel, en aan de kleine 
Tunnel, kunt u om het kwartier een 
autobus van ,,De Schelde" nemen 

IN BELGIË 

De damesafdeling van 
SUCCES KLEDING MEYERS uit Niel 

Een goede raad: kom tijdens de 
weekdagen... U geniet van een 
betere service bij minder drukte en 
we zijn immers van 10 tot 20 u ge
opend Werkelijk, we hebben ons 
uiterste best gedaan, om deze win-
terkollektie in een mooi geheel te 
presenteren Wellicht is dit winter
seizoen dan ook het laatste te 
Niel voor volgend jaar hopen we 
reeds te Aartselaar van start te 
gaan in een prachtige nieuwbouw 
IVIomenteel zijn we volop bezig om 
het u zo prettig mogelijk te maken, 
m een aangename winkel, aange
past aan de vereisten van deze tijd ' 
Dit jaar echter brengen we u de 
winterkollektie nog vanuit NIEL wij 
verwachten u een dezer dagen ' 
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WELKOM IN DILBEEK 
Het was te verwachten dat onze reportages over verkavelingen in 
Overijse en Dilbeel< — de twee Egmontgemeenten in de politieke 
branding — emotionele en andere politieke reakties zouden uitlok
ken. 
Wie over verkavelingen in Vlaamse gemeenten rond Brussel spreekt 
en schrijft, trapt immers op overgevoelige tenen... 
De burgemeester van Dilbeek, Filip (pardon, Philip) Vergels, bezorg
de ons midden vorige week zelfs een aangetekende brief met recht 
op antwoord. (Op onze reportage van 6 oktober jl). 
Dat van het landelijke Dilbeek morgen nog slechts een kale-berg 
overblijft, wil hij niet voor zijn rekening nemen. 
Zijn repliek publiceren we hierbij integraal, hoewel de heer Philip 
Vergels ons zonder meer beschuldigt van «één samenraapsel van 
onjuistheden, onwaarheden en radikale leugens». 
Hij beweert in zijn emotionele brief bovendien dat wij valse foto's 
(< uw lezers bedriegen >) zouden gepubliceerd hebben. 
De Egmontburgemeester deelde ons — op de vooravond van de 
door hem toegejuichte betoging tegen het Egmontpakt — ook nog 
mee dat hij onze reportage over verkaveling en verfransing van Dil
beek beschouwt als een rioolartikel. 

En, hij schreef ons eveneens dat hij in « uw krantje » geen verdere 
polemiek wenst te voeren. 
in zijn brief noteren wij 7 «weerlegde beweringen»... 
We beantwoorden de bemerkingen van Philip Vergels punt per punt : 
van 1 tot 7. De lezer doet er goed aan de beschuldigingen van Ver
gels en het antwoord van de Wij-redakteunopeenvolgend te lezen. 
Voor ons is het onweerlegbaar: Philip Vergels heeft het verkave-
lingswerk van zijn voorgangers nauwgezet voortgezet... 

En, we publiceerden daarbij een 
Franstalige verkiezingsbrief van 
Philips Vergels, gedateerd op Ie 7 
octobre 1970, waarbij frankofone 
kiezers verzocht werden om te 
stemmen voor «Lequipe de Ver-
gèls »... 
5. — Welke (tenminste 3) foto's 
van onze reportage zijn volgens 
de heer Philip Vergels niet eens In 
Dilbeek genomen...! Hij bedoelt 
wellicht de drie foto's (waarvan 1 
op de voorpagina) die Franstalige 
affiches én plakkaten In de verka-
velIng-Kalenberg zwart op wit af
beelden. Jammer voor de Egmont 
burgemeester van Dilbeek, maar 
we hebben alle op 6 oktober jl. 
gepubliceerde foto's — en nog 
andere I — zélf op film gezet; pre
cies op maandag 3 oktober tus
sen 16 u. en 17 u. 30, en voorna
melijk In de wIjk-Kalenberg. 
(Foto's over andere nieuwe Dll-
beekse woonwijken zullen we 
spoedig nog wel eens afdrukken). 
Vooraleer de heer Ph. Vergels 
ons beschuldigt van bedrog, zou 

Ph. Vergels kent geen 
frankofone kale-berg 
1. — Wij geven In onze reportage 
een historische opsomming over 
de wildgroei van woonwijken en 
verkavelingen in Dilbeek. Ner
gens schreven we dat de huidige 
burgemeester, Philip Vergels, zijn 
handtekening zette onder één 
van deze projekten. Wél zijn voor
gangers, w.o. vader Herman Ver
gels. (Terloops: kent de heer Ver
gels de Dllbeekse wijken Slnt-Te-
resla, Hof-Walravens en Mei-
boom met?...) 
Wat betreft de fameuze KALEN-
BERG-verkaveling : de eerste be
slissingen vielen onder het be
stuur van zijn voorganger. Maar 
de uiteindelijke politieke verant
woordelijke is burgemeester Ph. 
Vergels die, sinds hij ruim tien 
jaar geleden beëdigd werd, blijk
baar niets gedaan heeft om de 
verkaveling Kalenberg tegen te 
gaan en deze dus beleidsmatig 
goedkeurde. 
De buildings staan er immers; 
nog met zo lang geleden stond er 
aan het Dilbeels tramstation maar 
1 appartementsgebouw. De ver-
kaveling-Kalenberg werd onweer
legbaar gereallzeerd tijdens de 
ambtstermIjn-Phillps Vergels. We 
herhalen : de huidige burgemees
ter — Philip Vergels — zet het 
verkavelingswerk van voorgan-
ger(s) nauwgezet voort. 
2. — Omtrent zgn. sociale verka
velingen In Dilbeek schreven w e : 
«oud-burgemeester Georges 
Mot nam de verkaveling van SA-
VIO voor zijn rekening ». 

Over kontrole van grondprijzen 
schreven we geen letter -. dat het 
huidige gemeentebestuur In Uil-
beek de grondprijzen tracht te 
drukken is een bewering van bur

gemeester Vergels die we note
ren, en alleszins voor zijn reke
ning laten. 

3. — Omtrent advertenties voor 
Dilbeekse gronden en Immobiliën 
in de frankofone pers: In het dos
sier «Alarm over Vlaams-Bra-
bant» van het gewestelijk overleg-
centrum voor Vlaamse vereni
gingen werd er begin vorig jaar 
reeds op gewezen dat dergelijke 
«politiek» voor nagenoeg alle 
Vlaamse gemeenten rond Brus
sel geldt; zeker ook voor Dilbeek. 
Uiteraard betalen de Immoblliën-
maatschappljen de publiclteltsre-
kenlngen! 

Over de opeenvolgende burge
meesters van Dilbeek schreven 
w e : «ook zij deden hun werk 
grondig ». Wie anders dan zij (de 
burgemeesters) zorgden voor de 
verkavelingen waar Brussels-
Franstalige maatschappijen aan 
hun trekken kwamen. Burgemees
ter Philip Vergels duldt vandaag 
nog steeds Franstalige plakkaten 
en affiches in bij voorbeeld de 
wIjk-Kalenberg (zie onze foto's). 

4. — Wij noteren dat Philip Ver
gels thuis Nederlands spreekt. 
Als dit — ondanks eertijdse bu
rengeruchten — steeds zo Is 
geweest, dan kunnen we er ons 
slechts over verheugen. (Hoewel 
reeds eerder persartikels ver
schenen over de familie Vergèls, 
mét accent grave). Overigens 
schreven we In hetzelfde zinnetje 
dat dit bijzaak Is... En, we voeg
den er onmiddellijk aan toe : 'Er
ger is wel dat hij jaar-in-jaar-uit 
zijn best doet om, met tweetalige 
propaganda, de frankofonen op 
te vrijen». 

hij best eens een kijkje gaan 
nemen in de Heuvellaan en de 
Dennenlaan, waar hij rustig kan 
kiezen tussen de buildings, ge
naamd Astoria, Parkhouse, CaprI, 
Clarldge, Serjane, Ascanla, 
Greenpark... pronkstukken van 
Brusselse slaaptenten. 

6. — We nemen er akte van dat 
de heer Philip Vergels toegeeft 
op 3 september jl. een Interview 
(over het Egmontpakt) «in het 
Frans ten beste gegeven te heb
ben. » 

7. — Ten slotte verwijt Philip Ver
gels ons dat wij slechts « sinds de 
Egmontproblematiek enige inte
resse voor zijn persoontje heb
ben »... 

(Wat zijn daarbij aansluitende be
wering betreft als zou hij «opko
men voor het homogeen Vlaams 
karakter van zijn gemeente » ver
wijzen we naar zijn verkiezings
brief waarin hij een stem vroeg 
voor «les candidats de la liste 
Vergéls.») 

Het weekblad « WIJ » heeft reeds 
herhaaldelijk interesse gehad 
voor de politiek van mandataris 
Philip Vergels. 

Bij wijze van voorbeeld citeren 
we uit een artikel in -Wij» van 16 
november 1974 (omtrent de zit
tingen van de randfederatie As-
se) : « Telkens de VU een motie ol 
een Vlaamse stelling bepleit, 
maakt de heer Vergels er zich 
van af door plechtig te verklaren 
dat 'dat niet tot zijn tievoegdheid 
behoort.» 

Om ons uiteindelijk ervan te be
schuldigen een ' rioolartikel-

Mijnheer de Hoofdredakteur, 

Ik nam kennis van het artikel verschenen in « Wij» van don
derdag 6 oktober 1977 onder de titel « Van het landelijk Dil
beek blijft morgen nog slechts een kale-berg over». Dit artikel 
is één samenraapsel van onjuistheden, onwaarheden en 
radikale leugens. Ik stel u dan ook in gebreke deze brief als 
een recht op antwoord te aanzien en hem volledig op te 
nemen in uw eerstvolgende oplage in de voorwaarden door 
de wet voorgeschreven. 

Ziehier enkele weerlegde beweringen van uw redakteur: 
1. Ik heb geen enkel BPA of verkaveling goedgekeurd 

genaamd «Sint-Theresiaparochie, Walravenshof (die be
staan er trouwens niet!), Waucquezwijk, Roelandsveld, 
Meiboom (die bestaat evenmin!), Saviowijk, Rondenbos 
en Kalenberg». 

Recht op antwoord 
2. Voor wat de wijken van Providentia, de Volkshuisvesting 

en Haviland betreft wordt streng gewaakt op het Vlaams 
karakter van de Inwijking. De aanleg van deze wijken 
wordt onder strenge kontrole van het gemeentebestuur 
gepland, precies om de grondprijzen in Dilbeek te druk
ken, de Vlaamse inwijking te bevorderen, en Vlamingen 
aan een woning te helpen. 

3. Ik heb uiteraard persoonlijk nooit doen adverteren in het 
dagblad «Le Soir» om de inwijking in Dilbeek te bevorde
ren, en ben de meest stellige overtuiging toegedaan dat 
ook mijn voorgangers dit niet hebben gedaan. Mag ik u 
om de publikatie van het bewijsmateriaal vragen ? 

4. Mijn kinderen waren even verbaasd te vernemen dat ik 
thuis met hen Frans zou spreken dan dat mijn vrouw kon 
lezen dat zij een « Gentse aristokrate » zou zijn. 
De waarheid is dat Ik met mijn kinderen nooit Frans 
spreek vermits de voertaal van mijn gezin uitsluitend 
Nederlands is. Mijn kinderen lopen trouwens school in Dil
beek, uiteraard in Nederlandstalig onderwijs. 
Voor wat mijn vrouw betreft: zij is de dochter van een 
bediende en de kleindochter van een schoolmeester Zij is 
niet geboren te Gent noch in het Gentse en heeft er nooit 
gewoond. Waar uw redakteur haalt dat zij een « Gentse 
aristokrate» zou zijn is dan ook de mop van de week 
geweest voor mijn gezin. 

5. Ten minste drie foto's die het artikel illustreren werden niet 
eens te Dilbeek opgenomen... Uw lezers moeten zich wel 
eens bedrogen voelen... 

6. Eén enkele zaak is wel juist.- bij de viering van een hon
derdjarige op 3 september ji gaf ik een interview in het 
Frans ten beste. Inderdaad, midden de feestelijkheden 
waaraan ik deelnam werd ik onverwacht aangeklampt 
door een Franstalige televisieploeg die mijn mening vroeg 
over het zg. Egmontpakt Ik heb dit inderdaad in het Frans 
ten beste gegeven. Ik zal blijven mijn mening daarover zeg
gen aan wie het horen wil, tot spijt van - Wij» het benijdt 

7. En van het Egmontpakt gesproken: is het niet eigenaardig 
dat u zich aan mijn persoontje begint te interesseren sinds 
de Egmont-problematiek en nooit voorheen ? Ik ben noch
tans reeds 10 jaar burgemeester in Dilbeek en nog nooit 
had u enige grief over mijn Vlaams beleid! Poogt u door 
dergelijke rioolartikelen een Vlaamse burgemeester te kra
ken die opkomt voor het homogeen Vlaams karakter van 
zijn gemeente ? Uw pogingen doen mij misprijzend glimla
chen. Om mij op dat stuk aan te vallen had u beter gewa
pend moeten zijn. 

Philip Vergels, burgemeester. 

over de verkavelingspolitiek in Dil
beek gepubliceerd te hebben, 
dient de heer Vergels zich beter 
te bewapenen, en ook zijn geheu
gen op te frissen. Overigens, op 6 
oktober jl. publiceerden wij even
eens een artikel van « Het Nieuws
blad », gedateerd dinsdag 28 okto
ber 1969, dat destijds In die krant 
afgedrukt werd onder de hoofd-
Ing : «Dilbekenaars, ongelukkig 
met grond(wan)beleid ». 
Trouwens, burgemeester Philip 
Vergels, we schreven eerder 
reeds (op 21 juli 1977): 

Zijn de frankofonen in de villawij
ken van Dilbeek aangelokt door 
faciliteiten ? Het antwoord op de
ze retorische vraag weegt als 
een zware hypoteek op wat in 
frankofone kringen nog steeds 
omschreven wordt als «het pro
ces van de onomkeerbare ver
fransing. » 
De verkavelaars hebben centen. 
De Vlaamse (EgmonO-gemeente-
besturen hebben de macht» We 
zullen Philip Vergels op zijn Eg-
montkasteel volgende zondag 
NIET toejuichen, (h.d.s.) 

Open - Ouvert 

WIJ 18 
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KRUIDTUIN: 

Artistiek leven in een liuis 
met vijf learners en een glazen gang 

Momenteel is er — zoals we vorige week reeds meldden 
— een politiek steekspel aan gang, met de Brusselse Kruid-
tul n als inzet 
De strijd wordt evenwel binnenskamers — in het Brussels 
ministerieel komitee — en achter de gebruikelijke politieke 
schutsels gestreden. 
Op deze bladzijde brengen we het relaas van een ver
meend bezoek aan de Kruidtuin, zoals die er als ontmoe
tingscentrum spoedig kan uitzien... Deze blauwdruk toont 
overduidelijk aan dat dit centrum, na enige aanpassing, uit
stekend dienst kan doen voor allerhande Vlaamse socio-
kulturele aktiviteiten, zoals bijvoorbeeld het amateur- en 
experimenteel toneel dat tot nog toe geen vast podium 

' vond; maar ook voor nog tientallen andere kreaties en 
manifestaties. 
De Kruidtuin behoort morgen — na de jarenlange frankofo-
ne pesterijen — de Brusselse Vlamingen toe. 

Het Kruidtuingebouw vormt sa
men met de tuin een erg ver
trouwd stadsbeeld. De aanleg 
van de ringtunnels en van de 
metro en het verlies van zijn oor
spronkelijke funktie (de verhuis 
van de eigenlijke Kruidtuin naar 
de Nationale Plantentuin te Mei-
se) hebben dit populair oord 
enigszins in de verdrukking ge
bracht 
De tuin vormt het natuurlijke kom-
plement met het gebouw. De 
hogergenoemde ingrepen heb
ben weliswaar in zekere mate 
afbreuk gedaan aan de rustge
vende funktie die een Kruidtuin 
als park-oaze in de grootstad te 
vervullen heeft (geluidshinder, 
scheiding van twee parkfragmen
ten door de drukbereden Lazarus
laan). Toch blijft het een aantrek
kelijke buurt die de toegang tot 
het Kruidtuingebouw (via de me
tro-ingang) een majestatisch én 
uitnodigend karakter geeft Te
vens wordt het kontrast met het 
«moderne» Brussel op schrijnen
de wijze aangetoond ; een perma
nente les in milieugevoeligheid. 

L ICHT EN D O N K E R 

In een eerste faze zullen bepaal
de ruimten nog niet beschikbaar 
zijn voor het ontmoetingscentrum 
doch nog door de Nationale Plan
tentuin gebruikt worden. Dit geldt 
voor het «museum» (toekomsti
ge animatieruimte) voor de direk-
teursruimte (later achtertoneel) 
en voor de dokumentatieruimte 
(later artiestenfoyer en repetitie
ruimte). 
Het aanbrengen van planten en 
groen zal voortdurend de vroege
re funktie van Kruidtuin in herinne
ring brengen doch ook verban
den leggen met stedelijke beplan
ting. 
Architektonisch worden de waar
devolle konstrukties en ornamen
ten zoveel mogelijk tot hun recht 
gebracht. Dit geldt vooral voor de 
onthaal- en voor de animatieruim
te en voor de glaskonstruktie aan 
de voorgevel (wintertuin, orange-
rie). De centrumruimte daaren
tegen zal moeten omgebouwd 
worden. 
De afwisseling tussen heldere en 
duistere ruimten vormt een we
zenlijke trek van het nieuwe Kruid-
tuingebouw. De helderheid van 
de animatieruimte met zijn bijna 
basilikaal voorkomen steekt af te
gen de duisternis van het rotonde-
teater, de luchtigheid van de foy
er tegen de gekoncentreerde 
spektakelverlichting in de orange-
rie. 

Alle ruimten zijn verbonden met 
een video-circuit zodat zowel in 
de café- en foyerruimte als in de 
bureaus het gebeuren in de oran-
gerie, het rotondeteater en de ten-
toonstellingshal kan gevolgd wor
den. 

SFEER 

De onthaalruimte is overdag en 's 
avonds de ontmoetingsruimte bij 
uitstek. In een ruime infologe 
wordt informatie verstrekt over 
het Nederlandstalige artistieke le
ven te Brussel, worden teater- en 
koncerttickets verkocht en het is 
tevens het verdeelpunt voor 
CJ.P. en -I- 3-pas. Daar wordt 
ook de weg gewezen naar ande
re inforuimtes zoals info-jeugd, 
J.A.C., Akademie Derde Leeftijd, 
C.C.C, en naar de lokale trefcen
tra Op ruime panelen wordt de 
aktuele artistieke aktiviteit in 
Vlaanderen door affiches bekend
gemaakt en wordt speciale aan
dacht geschonken aan de infor
matie over de experimentele scè
ne in heel Europa. 
Het café (met zithoek, koffiebar 
en workshop) dat een ander ge
deelte van de onthaalruimte in 
beslag neemt is eveneens de gan
se dag open. 
In een eerste faze zullen in dit 
café ook een tweetal schotels 
geserveerd worden tijdens het 
middaguur. In de tweede faze 
wordt deze restaurantfunktie 
naar de tussenverdieping van de 
animatieruimte (tribunes) ver
plaatst 
De bar wordt bediend door een 
professionele cafébaas (even
tueel met hulp) die met het arties-
tenmilieu vertrouwd is en door 
zijn persoonlijkheid een eigen 
sfeer aan het afé kan geven. 
De onthaalruimte loopt als het 
ware vanzelf over in twee andere 
ruimten ; de animatieruimte en de 
wintertuin. 

K R O O N S T U K 

De wintertuin aan de glazen voor
kant van het gebouw blijft als aan
gename wandelgang tussen de di
verse spektakel- en animatieruim
ten fungeren. Hier is plaats voor 
regelmatig geplaatste panelen 
met toelichting bij de lopende 
programma's. In de gang palend 
aan de animatieruimte is een ves
tiaire voorzien, terwijl de gang 
tussen rotonde en orangerie mee 
ingebouwd is in de foyer zodat 
deze tijdens pauzes nog meer de 
indruk verwekt van «naar bui
ten» te gaan. De wintertuin blijft 

ook zonder voorstelling een erg 
aangename wandelruimte. 
De animatieruimte heeft door 
haar helder 'n ruim karakter (licht
inval en langwerpige vorm) een 
tentoonstellings-roeping. Beel
dende kunst in de ruimste zin van 
het woord komt hier prioritair aan 
haar trekken. Jong talent uit de 
kunstscholen van Brussel (St-
Lucas, R.Ho.K, akademles) en el
ders (uitwisseling akademies 
Gent Antwerpen, Oostende, 
Genk, Mechelen, enz.) wordt in 
dynamische tentoonstellingen uit 
zijn isolement gehaald. 
Tentoonstellingen over architek-
tuur-, stedebouw- en milieupro
blematiek in het bijzonder met 
betrekking tot de Brusselse situ
atie weerhouden eveneens bij
zondere aandacht Deze worden 
in samenwerking met de Brussel
se Raad voor het Leefmilieu en 
met het Sint-Lucasarchief inge
richt 

In een leeshoek liggen tijdschrif
ten over teater, muziek, film, litera
tuur en beeldende kunst ter inza
ge, evenals programmabrochures 
en kranten uit diverse Europese 
steden. 

Bij manifestaties in de Kruidtuin, 
doch ook op andere ogenblikken 
kan deze animatieruimte omge
vormd worden tot een verrassen
de spektakelzaal. 
Het rotpndeteater heeft als nor
male teaterzaal ca. 200 vaste 
plaatsen en een halfronde Italiaan
se scène. 
Gesofistikeerd repertoireteater, 
mimespektakels, échte klassieke, 
jazz- en andere koncerten, naast 
dansperformances komen in 
avondvoorstelling. In de voor- en 
namiddag worden voor de school
gaande jeugd deze voorstellingen 
in een aangepaste programmatic 
gerealizeerd. 

De rotonde heeft een zoveel mo
gelijk klassieke teateruitrustinq. 
Deze grote vierkante ruimte heeft 
alle voordelen van de polyvalen-. 
te zaal : vlakke vloer, respektabe^ 
Ie doch niet overdreven hoogte 
en door de statige opening (met 
een rij Ionische zuilen) naar de 
tuinzijde toe een bijzondere allu
re. 
Een uiterst diverse programmatie 
van de meest verschillende artis
tieke disciplines komt hier op elke 
wijze aan bod. De weg die de 

Workshop tijdens het seizoen 
1976-77 was ingeslagen kan hier 
goed model staan. 
Deze orangerie is het kroonstuk 
voor de artistieke programmatie 
in de Kruidtuin. Deze zaal wordt 
hét podium voor internationaal 
vernieuwend artistiek werk én 
voor eigen experimenterend jong 
talent 
Boven de orangerie is een bruik
baar zaaltje dat mits enkele aan
passingen tot een goede fi lmpro-
jektiekamer kan omgebouwd 
worden. Hier vertoont de Kruid
tuin eerder marginale films die het 
grote circuit niet halen 
De tweede verdieping van het 
voormalig trappehuis (bij om
bouw boven de foyer gelegen), 
palend aan de filmzaal wordt als 
polyvalente ruimte gebruikt voor 
lezingen, vergaderingen, even
tueel ook voor repetitie van kleine 
ensembles (muziek-teater) en tij
dens de filmvoorstellingen als aan
gepaste wachtzaal en foyer. 
De kelderruimten onder de foyer 
zijn ingericht als polyvalent ate
lier voor diverse expressievor
men zoals dans, mime en teater-
training. 

20 OKTOBER 1977 
WIJ 19 



kRITKCH D^K€K€ri 

Aan al wie verantwoordelijkheid 
draagt in politiek of administratie 
durven we deze gids warm aan
bevelen 

Velen kennen het verhaal van 
Goudhaartje die verdwaalt in 
het bos en daar het huisje vindt 
van de dne beren vader beer, 
moeder beer en het kleine bere-
kind Ze snoept van hun eten, ze 
zakt door het stoeltje van Bere-
kind en valt uiteindelijk in zijn 
bedje in slaap totdat de beren 
thuiskomen en Goudhaartje hals 
over kop naar huis terugrent 

Goudhaarije 
endedriebej^ 

ME IET EEN VOET IN HET 
GRAF van Bob den Uyl is een 
surrealistisch verhaal, dat ein
digt met een dubbele dodelijke 
val vanuit het venster van ettelij
ke verdiepingen hoog 
Bob den Uyl is een «tandenknar
send » humorist, met een sterk 
gevoel voor understatement 
Ceen vleugje «vrolijke» Kaf ka) 
Men leest inderdaad glimla
chend deze absurde zwerftocht 
doorheen het koninkrijk België 
(Salamander pocket - Quendo) 

90 

Martine Bijl vertelde het ver
haal opnieuw aan de hand van 
de prachtige tekeningen van To
ny Ross. Tony Ross werkte als 
kartoonist o a voor Punch en 
doceert nu illustratietechnieken 
(Elsevier, 24 biz, 185 f r ) 

A B N '^ "̂ E POLITIEK. BIJ 
de uitgevenj Van In te 

Lier verscheen, in de serie 
«ABN in beroep en ambacht» 
het boek «ABN in de politiek» 
Dit boek dat opgevat is als een 
veilige en praktisch te raadple
gen gids, zal heel veel diensten 
bewijzen vooral in ons tweetalig 
land waar het politieke woordge
bruik al te vaak van Franse her
komst IS, in klakkeloze vertaling 
De prijs IS 300 fr 

MENSEN IS een selektie 
uit de kursiefjes die Louis Paul 
Boon jarenlang voor de «Voor
uit» schreef De lichtvoetige mu
ze van de vertedering en de ver
wondering begeleidde LP Boon 
bij het schrijven van deze preten
tieloze maar soms tot juweeltjes 
Uitgroeiende stukjes Of Boon 
de zuidnederlandse tegenpool is 
van Carmiggelt, laten we in het 
midden Maar dat Boon onder
houdend luidop kan mediteren 
of observeren weten we al lang 
(Salamander pocket - Quendo) 

I AKDIRAN EN ANDERE VER
HALEN door Lm Scholte is te 
situeren bij de retro-mode van 
vandaag Ook deze auteur blikt 
vertederd naar haar jeugd terug 
Geboren op Java in 1921 van 
een Nederlandse vader en een 
Javaanse moeder neemt Lm 
Scholte een aparte plaats in de 
Nederland-Indische letteren m 
In dit (derde) werkje wordt een 
groot gedeelte ervan in beslag 
genomen door de op meeslepen
de wijze beschreven vlucht uit 
Java na de tweede wereldoor
log en het begin van het einde 
van dne eeuwen Nederlandse 
voogdij Een bijwijlen fascine
rend verhaal (Uitgeverij Quen
do) 

Van kunst genieten is 
niet enkel een kwestie 
van kijken... 
Van kunst genieten vergt inzicht, kennis, informatie. Pas dan ziet u 
alles wat er op 'n schilderij staat en zelfs wat er niet op staat. Pas 
dan kunt u een doek of beeld écht naar waarde schatten, in zijn tech
niek en materialen, in zijn en onze tijd, in zijn samenhang. 
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen brengt u dit alles bij. Nu reeds 
meer dan 15 jaar. OKV helpt u oude en moderne kunst begrijpen en 
meer ervan genieten. 

495 fr... en als kunstliefhebber 
krijgt u er dit voor: 

— 4 maal per jaar een kleuren-
aflevering van 10 reproduk-
ties en geillustreeerde kom-
mentaar telkens over een the
ma dat deskundig en boei
end behandeld wordt (met de
ze afleveringen kunt u nog 
beter genieten van de OKV-
uitzendingen op radio en tele
visie), 

— een fraaie, blauwlmnen op-
bergband voor de teksten en 
reprodukties, 

— uw museumkaart waarmee u 
nagenoeg gratis alle musea 
in België en Nederland kunt 
bezoeken, 

— vaak belangrijke kortingen 
voor de aanschaf van waar
devolle kunstboeken, 

— bij elke aflevering een mede-
delingsblad met een agenda 
van de belangsnjkste ten
toonstellingen 

OKV 1977... een unieke jaar
gang, nog verkrijgbaar. 
Elke OKV-jaargang bevat nauw
keurig geselekteerde onderwer
pen die op aktuele en verhelde
rende wijze behandeld worden 
Voor 1977 18 de samenstelling 

even aantrekkelijk als onder
scheiden 
— Het Museum voor Oudheden 

te Kortrijk 
Minder bekend, maar onge
meen fraai de keramiek-
kunst m sier- en gebruiksvoor
werpen 

— Stadsversiering door P.P. Ru
bens. 
Een onvermoed aspekt van 
het veelzijdige talent van on
ze grootmeester van de ba
rok 

— Art Nouveau 
De vernieuwde kunst van 
rond 1900 met grote namen 
van bij ons als Victor Horta 
en Henry Van de Velde 

— Toverlantaarn. 
Een illusionaire kunstvorm 
aan de bakermat van de foto
grafie en de filkunst 

ZO WORDT U ABONNEE: 
Eenvoudig door 495 fr te sorten 
op postrekening 000-0099920-10 
van Openbaar Kunstbezit m 

Vlaanderen te Antwerpen 
Vermeld «jaargang 1977» Wij 
doen de rest 
OPENBAAR KUNSTBEZIT IN 
VLAANDEREN is een uitgave 
van de Interprovinciale Kultuur-
raad voor Vlaanderen en de Bel
gische Radio en Televisie 

I ^ elke week een ^ ^ 

TIiNTOOASTELLIING 
Dat kunst en kommercie heel wat met elkaar te maken hebben, kan 
moeilijk ontkend worden. W a t nog niet zeggen wil dat we de baarli j
ke nonsens van BMW-d i rek teur Eberhard von Kuenheim, die de 
Durer tentoonstell ing opende, voor waar moeten nemen : -Kunst en 
handel zijn op elkaar aangewezen ». W i j menen dat heel wat grote 
kunstenaars het anders ervaren hebben. D e aard van produktiviteit 
die aan beide begrippen ten grondslag ligt, maakt ze zelfs tot eikaars 
tegenpolen. M a a r kom, feit is dat de Bayerische Motoren W e r k e flink 
bi jgedragen hebben tot de verwezenli jking van de Europalia tentoon
stelling «Albrecht Durer in de Neder landen — zijn reis en zijn 
invloed », en dat het een van de mooiste exposit ies geworden is die 
wij hier sinds lang nog gezien hebben. Voor Durer hebben wij altijd 
een zwak gehad. Als vrije en zel fbewuste renaissance-mens waarin 
de erfenis der middeleeuwen nog levend was, projekteerde hij vanuit 
een encyklopedisch nieuwsgierige geest met een weergaloos piktu-
raal talent een humanist ische en universele levenshouding die in 
deze tijd nog slechts als een ver en verloren ideaal kan herkend wor
den. De huidige tentoonstel l ing leert ons Dürer kennen, niet enkel 
als een der grootste kunstenaars aller ti jden, maar vooral als een in 
zijn tijd bewust levend en reagerend mens. Z i j is zowel een kennisma
king als een kunstmanifestat ie van het zuiverste allooi. 

Dürer is terug! 
Reportage 

Aan de basis van de expositie ligt een 
dagboek dat met de volgende woor
den aanvangt «In het jaar 1520 ben 
ik, Albrecht Durer, samen met mijn 
vrouw uit Nurnberg naar de Neder
landen vertrokken, op mijn kosten en 
uitgaven» De kunstenaar, zoon van 
een goudsmid (de grafiekkunst stamt 
met voor mets uit de goudsmederij), 
was toen 49 jaar en reeds door heel 
Europa beroemd Zijn reis (1520-
1521) voerde hem via Aken en Keu
len door Vlaanderen en Zeeland, met 
een lang verblijf te Antwerpen Hij 
bezocht steden bekeek schilderijen 
ontmoette kunstenaars en weten
schapsmensen Hoewel het dagboek 
van die reis oorspronkelijk bedoeld 
was als een rekemngenboek, is het 
door de omstandigheden en de atten
te persoonlijkheid van zijn auteur uit
gegroeid tot een boeiende reportage 
met levensechte details kntische be
schouwingen en wetenschappelijke 
notities over het alledaagse en vooral 
artistieke leven van toen in onze kon-
treien De tentoonstelling, waarvan de 
samenstelling een geweldige onderne
ming moet geweest zijn, evokéert dit 
dagboek op uitstekende wijze, met let
terlijk maar interpreterend en Durer, 
zijn leven en tijdgenoten situerend bin
nen de kontekst van de hervorming, 
de renaissance en het humanisme Zij 
IS dus met alleen een artistieke presta
tie maar ook een historische illustratie 
over een van de boeiendste eeuwen 

van de Europese en Vlaamse geschie
denis Dit dankt zij natuurlijk aan de 
organizatoren maar allereerst aan Du
rer zelf, grootmeester van de humanis
tische ontdekkingslust, wetensdrift, 
geestelijke vrijheid en levensadel 

ALBRECHT DURERS REIS 
DOOR DE NEDERLANDEN 
(1520-1521) IS het onderwerp 
van de voordracht door Marnix 
Gijsen op donderdag 27 okto
ber 1977 om 20 u 30 in de hall 
van het Paleis voor Schone Kun
sten (Klein Teater) te Brussel 

433 nummers 

De katalogus, op zichzelf een goed 
gedokumenteerd en fraai geïllus
treerd kunstboek, omvat 433 num
mers bij elkaar gebracht uit musea en 
kollekties uit nagenoeg heel Europa 
en de Verenigde Staten zowel schil
derijen, beeldhouwwerken edel
smeedkunst tapijten als gebruiksvoor
werpen Ruim tachtig werken (schilde-
njen tekeningen en gravures) zijn van 
Durer zelf de andere van anonieme 
of beroemde tijdgenoten veelal van 
hier Quinten Metsys, Joos van Cle-
ve. Jan Gossart Henri met de Bles, 
Lucas van Leyden, Jan van Eyck, 
Michelangelo, Joachim Patenir Ba
rend van Oriey, e a De tentoonstelling 
IS op overzichtelijke wijze opgesplitst 

t 
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in 5 afdelingen Nurnberg ten tijde 
van Durer, Durers schilderijen door 
de Nederlanden, het gegraveerd 
werk van Albrecht Durer Durers reis 
door de Nederlanden Albrecht Durer 
en de Nederlandse kunstenaars van 
zijn tijd Het heefrgeen zin hier als knti-
kus in detail op in te gaan alleen al het 
sublieme vakmanschap van de mees
ter maakt ons woordeloos Wel is het 
opvallend hoe een aantal hier met 
allerhoog aangeslagen schilders als 
Lucas van Leyden Joachim Patenir 
en Quinten Metsys naast Durer toch 
opmerkelijk goed standhouden Als 
onze appreciatie dan toch tot een keu
ze moet leiden, dan zijn de volgende 3 
items beslist met te missen De hele 
reeks kopergravures en houtsneden, 
zo meesterlijk van techniek en trefze
ker van lijnvoering dat zij wat natuur
getrouwheid betreft de tekeningen 
zelfs overtreffen, vooral daar waar hij 
verschillende graveerwijzen op een 
plaat toepast en daardoor superieur 
gevoelige kontrasten doet ontstaan 
Een ronduit meesterlijk schilderijtje 
(25 3 X 36 7 cm) op papier is de « Wei-
demolen» een landschapsakwarel 
dat de kunstenaar waarschijnlijk als 
studiewerk bedoeld heeft, maar dat 
qua koloriet, kompositie en kleurtrans-
parantie zo feilloos is dat de genialiteit 
ervan bijna als « vanzelfsprekend » er
varen wordt En dan is er natuurlijk 
het beroemde zelfportret van 1498 
(dus lang voor de Nederlanden reis) 
dat het Prado in bruikleen afstond Dit 
paneel (52 x 41 cm) toont ons de 
schilder als een 26-jange jongeman 
met lange krulharen en een elegante 
baard bijna dandyesk gekleed en de 
toeschouwer (als schilder zichzelf 
dus) aankijkend met een bijna ironi
sche hooghartigheid Het zou echter 
verkeerd zijn in dit geposeerd zelfbe
wustzijn enkel ijdelheid te zien Im
mers de estetische praal van dit werk 
wordt bereikt met zo n soberheid aan 
middelen dat elke verdachtmaking 
van gratuite behaagzucht hier komt te 
vervallen De bijna uitdagend trotse 
houding wordt zo subliem in de kom
positie verwerkt dat zij nooit vooi-
arrogantie kan gehouden worden 
Wat dit schilderij, naast het onvergelij
kelijke technische kunnen echter 
evenzeer tot een ontroerend werk 
maakt is de sublimenng van lichame
lijkheid en vergeestelijking die samen
vallen in de gestalte van een man die 
met intelligentie goede smaak sensu
aliteit en levenswijsheid fier is zichzelf 
te zijn In dit portret schilderde Durer 
de renaissancemens zelf 

A 
Albrecht Durer in de Nederlanden, 
Europalia 77 Bundesrepublik 
Deutschland. 
Paleis voor Schone Kunsten, 
Ravensteinstraat, Brussel, 
tot 27 november 

^^•i;'-s>s«<:v«s-<^>,s. 

Albrecht Dürer, H a v e n van A n t w e r p e n 1520 pen teken ing 21 x 28 c m 
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De Condors: 
„Zingen zoals wi*/ gebekt zijn, 
in fief Nederiands!» 

In het lichte muziekgenre word je als artiest meteen In een der schulf-
jes geklasseerd. Doe je het In het Nederlands, dan beperkt het zich 
tot het kabaretgenre, het nu stilaan tanende Klelnkunstlmago of het 
lichte commerciële lied van Tura, Sommers en zovele anderen. 
Pogingen om andere muzikale paden op te gaan In onze taal zijn 
meestal snel doodgebloed. Nelly Jane werd in haar country zwartge-
verfd, maar Will Tura blijft er zijn inspiratie uit halen. Luk van Kessel 
slaagt er maar niet in de Vlaamse rocker te worden, terwijl tien jaar 
voor hem Peter (Koelewijn) en zijn Rockets bomvolle zalen lokten, 
en nu ook Big BIN het met zijn Leuvens dialekt waar kan maken. 

Zodat het voor een nieuwkomer 
als de Condors niet makkelijk zal 
worden. Hoewel ze reeds een ste
vige basis achter de rug hebben. 
Wim Buelens komt uit Lamp en 
Lazerus en speelt nog steeds ste
vige baslijnen, drummer Mich De 
Smet en gitarist Firmin Michiels 
speelden country-rock bij Pendu
lum en zanger Pol Ghijselinck 

rotst al jaren de vele vrije podia 
af. 

Met het Mailemuntoptreden ach
ter de KVS, na een tiental proef-
optredens door het Vlaamse 
land, kwamen ze in de belangstel
ling. Brabant zond elke zondag
morgen de collage-single uit, en 
het kenwijsje sloeg in. Na de spec
taculaire eJektnsche ontlading op 
een mikrofoon werd het ernst 
geblazen, en de inmiddels ver
schenen elpee moet de groep nu 
waarmaken. In de Gnmbergse 
« Grimlach » praatten we even tus
sen pot en pint over doen en 
laten van de groep. 

«Het Kaaioptreden was voor ons 
niet zo een sukses», verduidelijkt 
Pol, «daar we alles op een kwar
tiertje moesten inrichten. De 
klank was barslecht voor ons, ter
wijl de Engelse Racing Cars na 
ons een groot halfuur tijd kregen. 

Maar we hebben er toch veel 
nieuwe vrienden gemaakt» 

Op de vraag welke de reakties 
waren op de elpee lichtte zanger 
Misj toe dat de meeste kritieken 
positief waren, behalve dan «Hu-
mo» en «Het Kritisch Muziektijd
schrift» die de teksten als snert 
doodverfde. 

« Maar onze bedoeling is gewoon 
ontspanning te brengen bij de 
mensen. Geen hoogdravende 
woorden, geen boodschappen, 
geen kleinkunst Dingen uit het 
leven van de 16- of 17-jarige in 
deze tijd, zijn zorgen, liefdeleven, 
hobby's... En dit op de muziek en 

het ritme die in de zestiger jaren 
iedereen deden dansen: de Mer-
seybeat. Beatles, zelfs Creeden-
ce. Wij spelen dan ook liefst op ' 
fuiven en dansavonden, als attrak-
tie. De bar blijft open, er is stem
ming. Dat IS het publiek dat wij 
verkiezen. De aankondiging van 
de elpee bracht ons enkele zo
merfestivals op als voorsmaak. 

De optredens doen de elpee 
plaatselijk goed verkopen en om
gekeerd IS de reaktie op de elpee 
de vele aanvragen voor optre
dens tijdens volgend seizoen. 

Wat kan je nog meer verwach
ten ?» 

Het waarom zij in het Nederlands 
zingen op Angelsaksische muziek 
ligt voor hen zo voor de hand. f»-

«Het IS toch logisch dat je in je 
eigen spreektaal zingt en vertelt 
wat je meemaakt Waarom in een 
andere taal, die we niet zo goed 
machtig zijn, en de mensen meest
al niet ten volle begrijpen ?» 

Een antwoord waar niets tegen 
opkan. Voor hen een grote troef 
om het bij eigen mensen waar te 
maken. 

Voor de nabije toekomst hopen 
ze natuurlijk op vele optredens, 
en IS het volgend projekt een 
kerstplaatje, in de stemming van 
de eindejaarsfeesten. In het voor
jaar 78 dan een single uit de * 
elpee die getiteld Twaalf keer op 
een dag bij Phonogram te verkrij
gen is. En volgend jaar deze tijd 
een tweede elpee, waarvan 
reeds een vijftal nummers zijn 
gekomponeerd. Firmin Michiels 
stapte inmiddels over naar de 
zakelijke kant van de groep en 
werd vervangen door de talent
volle studiomuzikant Nick Roland 
die eerder bij Johan Verminnen 
en Kris De Bruyne speelde. Stevi
ge vriendschapsbanden houden 
de jongens bijeen, en met hun 
muzikale kwaliteiten is het voor 
de volgende maanden af te wach
ten. .. 

Sergius 

Harry Kümel op dorpspolitieke toer 
Er is een nieuwe Vlaamse film op komst Harry Kümel, die hopelijk 
zijn minder geslaagd tv-avontuur Komst van Joachim Stiller goed zal 
hebben verteerd, is in Groot-Bijgaarden aan de slag gegaan voor zijn 
eerste bioskoopfilm sinds Malpertuis (een grote, miskende film) uit 
1972. Het verloren paradijs brengt het verhaal van een vader-op-va
der burgemeester, van een wat in de synopsis genoemd wordt 
« karaktervol Vlaams dorp >. Deze man ziet zijn paradijselijk kasteeldo
mein bedreigd door een aldaar geplande autoweg. Hij zou ! deze weg 
liever een vreemde bocht zien maken doorheen de dorpskern... Maar, 
op de voorgrond van deze dorpsintriges, gemeentelijke demogogie en 
kuiperijen (woorden uit de synopsis) staat een passioneel drama tus
sen de burgemees'ter en een oud lief van hem dat in deze moeilijke perio
de weer opduikt 
Deze rollen worden vertolkt door 
NTG-akteur en -regisseur Hugo 
van den Berghe, en Willeke van 
Ammelrooy. Het Verloren Para
dijs gaat 16,5 miljoen fr. kosten, 
zegt producente Jacqueline Pier-
reux; een peulschil vergeleken 
met de 65 miljoen van Rubens of 
de 75 miljoen van Soldaat van 
Oranje die biezonder blij is met 
de subsidie van Nederlandse Kui
tuur: 12,5 miljoen. Je ziet maar 
dat het gunstig kan zijn even 
tegen de schenen van de Belgi
sche subsidiepolitiek te schop
pen, zoals Kümel vorige zomer 
heeft gedaan. 
Kümel regie horen en zien doen 
is een ervaring. We bevonden 
ons in een oud herenhuis dat 
door Philippe Graff (dé decorixtu-
wer in Bieigische produkties) tot 
een ongezellige en pedante 
woonst werd omgebouwd. In de 
woonkamer met haard staan Wil
leke en Hugo (die zo weggelopen 
lijkt uit een Fassbinderproduktie) 
klaar voor een moeilijke scène, in 
die zin dat ze door de Britse 
cameralui (Kümel wenst kwaliteit 

in alle opzichten) in één rijdende 
zoombeweging zal worden opge
nomen. Het is het «ontvangst 
woordje » van de burgemeester 
tegenover zijn oud liefje. Kümel 
beveelt roept (in drie talen), eist 
stilte om zich te koncentreren, 
knipoogt (naar ons) als hij een 
gefrusteerd antiklerikaal mopje 
(haha) over KUL even vertelt 
tegen Willeke, konsulteert voort
durend zijn (Braziliaanse) skript-
girl, gluurt door het camera-oog, 
geeft de laatste instrukties aan 
Hugo (hoe hij moet opstaan) en 
Willeke (hoe ze in de fauteuil 
moet zitten), haalt een paar men
sen uit het gezichtsveld van de 
camera (op deze kleine set bevin
den zich namelijk een 20-tal men
sen)... Eindelijk kan Kümel «ak-
tie » roepen, na een uur voorberei
ding. Vooraleer hij tevreden is over 
het werk (na konsultatie van de 
cameramensen) deed men de be
wuste scène negen keer over, de 
vijfde en twee laatste opnamen ble
ken op het eerste gezicht « bruik
baar». Ook dat nam een uurtje in 

Ruim twee uur werken 

voor anderhalve minuut film, die... 
misschien nog kan sneuvelen in de 
eindmontage. 
Kümel werkt vlug en professio
neel. Geen gelul. Ook zijn produ
cente Pierreux staat versteld 
over zijn snelheid en perfektie. Of 

Het Verloren Paradijs nu ook 
nog GOED word t "s weer een 
andere vraag. In april van volgend 
jaar kan u daar zelf over beslis
sen, want dan kan u vermoedelijk 
Kümels film in de bios zien. En na 
het voor Vlaanderen filmarme 

1977 kan u binnenkort weer aan 
Vlaams filmkijken doen met Ralf 
Boumans In alle stilte en Robbe 
de Herts en Guido Henderickx 
Gejaagd door de winst 

Ronnie Pede 

Willeke van Ammelrooy en Hugo Van den Berghe in -HET VERLOREN PARADUS', nieuwe Vlaamse produkbe van Harry 
Kümel. 
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20 OKTOBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot ( f ) 
1805 Rondomons 
1830 De vergeten eilanden ( f ) 
1855 Knock-out tekenfilm 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 Moeders mooiste 
2055 Panorama 
21 45 Lachertjes (D 
21 50 Standpunten 
2215 Premire + 
2245 Nieuws 

BRT 2 

1400 Overname BRT-1 
1700 Overname BRT-1 
2015 De wereld in oorlog Cf) 
21 05 Honderd jaar KVS 
21 40 Das Fraeulein als Baeuerin 

TV-spel naar Poesjkin 

NED. 1 

1815 Teleac 
1845 De fabeltjeskrant ( f ) 
1855 Nieuws 
1905 Av ros 3 x 20 
20 0 5 Een kring van kinderen 

Britse tv-film 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2250 Frontaal 

Diskussie over makelaars 
2305 Hoe Yoekong de bergen 

verzette 
Dokumentaire 

2335 Nieuws 

NED. 2 
1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Beertje Paddington ( f ) 
1910 Tom en de samenzweer

ders ( f ) 
1935 De dik voor mekaar show 

(Andre van Duin) 
2000 Nieuws 
2025 Minivoetbalshow 
21 30 De familie Bellamy ( f ) 
2220 Hier en nu 
2300 Standpunt 
2310 Nieuws 

21 OKTOBER 

BRT 
1400 
1800 
1815 
1845 
1910 

1945 
2015 

2040 

22 35 

Schooltelevisie 
Beertje Colargol Cf J 
Open school 
Dag aan dag 
Sportportret van Moham
med All 
Nieuws 
Een vlinder achter het oor 
Dokumentaire van Mare 
Sleen 
Hoe in zaken slagen zonder 
ooit te proberen 
VS-komedie (1966) 
Nieuws 

BRT 2 

1400 Overname BRT-1 
1700 Overname BRT-1 
2015 Peter Gordeno show 
21 00 Eutanasie 

Gevolgd door panelge-
sprek 

NED. 1 

1055 
1815 
1845 
1855 
1904 
1955 

2020 
2105 
2135 
2150 

2230 
22 35 

2245 
2310 

Open school 
Teleac 
De fabeltjeskrant ( f ) 
Nieuws 
Pommetje Horlepiep ( f ) 
Wonderlijke wereld 
Dokumentaire 
Kojak ( f ) 
De rechter is Imker ( f ) 
Nieuws 
Daniel Wayenberg 

Kennismaking met deze 
pianist 
Ter overdenking 
Praten met de minister-pre
sident 
Jeugd en agressief gedrag 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Vrouwenplaneet Medusa 
19 30 Operatie Anaconda 

Dokumentaire 
2000 Nieuws 
2025 Klaverweide ( f ) 
21 15 Vara Visie 

Opinie-programma 
2210 De grote parade 

Dramatische komedie 
2355 Nieuws 

22 Oktober 

BRT 
1400 Doe mee 
1430 Rijk word je nooit VS ko

medie (1941) 
1600 Open school 
1800 Pierrot ( f ) 
1805 Robinson Crusoe Britse 

jeugdfilm 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
2015 Moeders mooiste 
2205 Terloops 
2250 Nieuws 

NED. 1 
1030 Teleac 
11 00 Open school/Teleac 
1530 Nieuws 
15 32 De avonturen van Peppi en 

Kokki Cf) 
1600 Maja - de bij Cf) 
1625 Klassewerk Internationaal 

Jongerenprogramma 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1905 BIJ ons op Terschelling 
1955 Sabnna VS komedie 
21 35 Nieuws 
2150 Anno 1677 show 
2220 Pater Ben Jansen en de 

Papoea's Dokumentaire 
2250 Nieuws 

NED. 2 
1840 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 De Bereboot Cf) 
1910 Avro's Toppop 
2000 Nieuws 
2025 W I J zwarten CfJ 
21 15 Wie van de drie 
2145 Mash Cf) 
2210 Televizier magazine 
2255 Sportpanorama 
2320 Nieuws 

23 Oktober 

BRT 
9 00 Doe mee 
930 Open school 

1000 Eucharistieviering vanuit 
Antwerpen 

11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1430 Open school 
1500 De gebroeders Plem-Plem 
1515 Sesamstraat Cf) 
1540 Retroskoop 
1630 Feest van de wijnbrouwers 

in Vevey 
1750 Sportuitslagen 
1753 Korfbal Be lg ië-Neder 

land 
1830 Pierrot Cf) 
18 35 Openbaar kunstbezit 
1900 Ommekaar 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend I 
2030 Rubens, schilder en diplo

maat (f J 
2125 Abrasevic Folklore uit 

Joegoslavië 
22 10 Ja2:z from Newport 
22 30 Nieuws 

NED. 1 
11 00 Euchanstievienng 
12 00 Ziekenverzorging thuis 
1430 Teleac 
17 00 't Is maar een vraag 
1730 Bericht van de wilde gan

zen 

1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1900 Nieuws 
1905 Die goeie ouwe tijd 

Komedie uit 1934 
2015 2 voor 12 Kwis 
21 00 Een ballet in drie delen, 

muziek van J S Bach 
21 20 Lord Peter Wimsey ( f ) 
2210 Simon Carmiggelt 
2220 Humanistisch Verbond 
2230 Nieuws 

op 

NED. 2 

1600 Nieuws 
1602 De strijd tegen de slavernij 
1655 Sprekershoek 
1710 Studio Sport 1 
1750 Bambers evangelie 
17 55 Van gewest tot gewest 
1810 Kijken naar kinderen Her

haling van de film «Astrid» 
1825 Sesamstraat ( f ) 
1850 Cinevisie 
1920 Studio Sport 2 
2030 Nieuws 
2035 23 oktober 1977 
2040 All in the family ( f ) 
21 10 De bewakers Dokument. 

2210 Interview 
2240 Nieuws 

24 OKTOBER 

BRT 
1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot ( f ) 
1805 Klem, klem kleutertje 
18 20 Circus Rondau (f J 
1845 Open school 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortum 
21 00 Grote lui, kleine lieden 
21 50 Jazz from Newport 
2210 Nieuws 
2225 Einde 

(f) 

NED. 1 
1000 Schooltelevisie 
1845 Fabeltjeskrant ( f ) 
1855 Nieuws 
1905 De wolkenvegers 

nieuwe jeugdreeks 
1930 Happy Days ( f ) 
1955 Maggie McNeal m Brazilië 
2020 Wondermachme mens 

Dokumentaire 
2105 Barry Manilow special-

show 
21 35 Nieuws 
21 50 De weg met bestemming 

TV-film 
2310 Stichting Symbiose 
2315 Nieuws 

NED. 2 
1845 
1855 
1905 
1930 

2000 
2025 

21 15 

2205 
2245 
2305 

Paspoort 
Nieuws 
Wickie de Viking (f J 
De stuntelaars van Chica
go Cf) 
Nieuws 
De terugkeer van de wre
kers Cf) 
Voor een bnefkaart op de 
eerste rang 
Brandpunt 
In gesprek met de bisschop 
Nieuws 

25 OKTOBER 

BRT1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Pierrot Cf) 
1805 Sesamstraat Cf) 
1830 Open school 
1900 Muzieksien 
1945 Nieuws 
2015 De sneeuwstorm 
21 00 Verover de aarde 

21 50 Kevin Coyne en Kris De 
Bruyne 

22 25 Nieuws 

BRT 2 

14 00 Overname BRT-1 
1700 Overname BRT-1 
2015 Jeruzalem, stad van de vre

de"? 
Dokumentaire 

21 20 Moord en doodslag 
Duitse dramatische film 

NED. 1 

1000 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant Cf) 
19 04 Henkie's droomboom 

Tekenfilm 
1910 De krant van Bas 

Kinderprogramma 
1930 Het kleine huis Cf) 
2020 Van hart tot hart speciaal 
2030 Adam of aap 7 

Dokumentaire serie 
21 00 De kinderen van Amin 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
22 05 Beeldspraak 
2255 Jeugd en agressief gedrag 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
19 40 Matchpoint - 1 

Een nieuwe sport-spelshow 
2000 Nieuws Cf) 
21 15 Aktua TV 
21 50 Mary Schuurman, een TV-

omroepster 
2210 Peggy Lee in Carre 
2305 Nieuws 

26 OKTOBER 

BRT 1 

1530 Open School 
1630 Tip-Top 
1815 Pierrot Cf) 
18 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 ( f j 
1945 Nieuws 
2015 Rhoda (F ) 
2040 Motten 

TV-spel 
21 35 Het IS me een zootje ( f ) 
2235 Nieuws en Wetstraat 

BRT 2 

1530 Open School 
1630 Tip-Top 
1815 Pierrot ( f ) 
16 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 ( f ) 
1945 Nieuws 
2015 Secret Army 

nieuwe tv-reeks 
21 05 De mens in wording 

Herhaling 

NED. 1 

1000 
1530 

1600 

1630 
1825 
1855 
1904 
1950 

2000 

2120 

2135 
2150 
2205 
22 35 
2300 

Schooltelevisie 
Als er een schaap over de 
dam IS 
Spelprogramma 
Speelplaats 
Een nieuwe reeks jeugdpro
gramma's 
Ren je rot 
Sesamstraat ( f ) 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen 
Voetbal De mogelijkheid 
bestaat dat het avondpro
gramma gewijzigd wordt en 
de voetbalwedstrijd Neder
land—België 
Opgeborgen 
TV-spel 
Place du Tertre 
Dokumentaire 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Panoramiek 
Studio Sport 
Nieuws 

NED. 2 

1815 Teleac 
1845 Toeristische tips 
19 04 Heeft de regen een vader"? 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Alias Smith and Jones ( f ) 
21 20 De weg 

Dokumentaire 
2205 Dne miljard voor ontwikke

lingshulp 
2250 Nieuws 
20 30 De doodskus 

Amerikaanse triller (1967) 
2215 De weg (vervolg) 
2300 Dne miljard voor ontwikke

lingshulp 
2330 Nieuws 

TV-SELEKTIE 
DONDERDAG 20 OKTOBER 

20 u 40 - RTB 1 — De zigeuner 
(Fr 1975) 
Politiefilm van José Giovanni met 
Alain Delon en Annie Girardot Een 
zigeuner zoekt bescherming bij een 
cafe-uitbaatster en probeert het lot 
van zijn volksgenoten te verbeteren 

2 0 u 20 — F 3 — Faustine en de 
mooie zomer (Fr 1971) 
Romantische film van Nina Compa-
neez met Isabelle Adjani en Munel 
Catalana Een adolescente brengt 
haar vakantie door bij haar grootou
ders 

VRIJDAG 21 OKTOBER 
20 u 40 - BRT 1 - Hoe in zaken 
slagen zonder ooit te proberen 
(VS 1966) 

Komedie van David Swift met Ro
bert Morse en Michele Lee Geesti
ge parodie waarin vooral de perso
nages van de big-busmess sterk 
getypeerd worden 
22 u 10 - NI 2 — De grote parade 
(Fr 1955) 

Dramatische komedie van Rene 
Clair, met Michele Morgan en Brigit
te Bardot Een teder en pijnlijk spel 
dat zich afspeelt in een mooi decor 
Een Don Juan uit een garnizoen 
wordt gevangen door zijn eigen val
strik 

ZATERDAG 22 OKTOBER 

14u 30 — BRT - Rijk wordt ge 
nooit (VS 1941) 
Amerikaanse komedie van Sidney 
Lanfield met muziek van Cole Por
ter Met Fred Astaire, en Rita Hay-
worth Een teaterdirekteur die zich 
een Don Juan waant is verliefd op 
een danseresje Luchtige komedie 
met mooie dansnummers 

19u 55 - NI 1 - Sabnna (VS 
1954) 
Amerikaanse komedie van Billy Wil
der met Audrey Hepburn, William 
Holden en Humpfrey Bogart Pittige 
film, aansluitend bij de traditie van 
goede Amenkaanse komedie met 
sprankelende dialoog 

Z O N D A G 23 OKTOBER 

19 u 05 — N i l — De goeie ouwe 
ti jd (VS 1943) 

Komedie van W C Fields en 
Bagy Leroy 

20 u. 30 — F 1 - Spion in de dop 
(Fr 1966) 
Spionagefilm van Edouard Molmaro 
met LOUIS Jourdan en Senta Berger 
Zeer onderhoudende spionagefilm 
met zeer ingewikkelde details 

M A A N D A G 24 OKTOBER 

20 u 30 - F 1 - King Kong (VS 
1933) 
Fantastische film van Merian C 
Cooper en EB Schoedsack met 
Fay Wray en Robert Amstrong Een 
klassieker uit de filmgeschiedenis 
DINSDAG 25 OKTOBER 

20U.30 - F 3 - Alvarez Kelly 
(VS 1966) 
Western van Edward Dmytryck met 
William Holden en Janice Rule Gesi
tueerd m de Am burgeroorlog 

21 u. 10 - BRT 2 - Moord en 
doodslag (D 1967) 
Drama van Volker Sclondorff met 
Anita Pallenberg De jeugd zoekt 
naar vaste waarden stuurloos en 
wanhopig komt zij noq doellozer uit 
de strijd 

WOENSDAG 26 OKTOBER 

19 u 50 P- RTB 2 - Gans de stad 
praat erover (VS 1935) 
Thriller van John Ford u h Edward 
G Robbinson en Eggie Elliser On
derhoudende film m It geg ivens 
over de Amerikaanse mentaliteit en 
journalistenpraktijken 

20 u 30 - NI 2 - De doodskus 
(VS 1967) 
Fomiscke thriller van Jack Smight 
met Rod Steiger en Lee Remick 
Een psychopaat heeft het gemunt 
op alleenstaande vrouwen 

I 

WIJ 11 
20 OKTOBER 1977 



V1R1J€ TUD 

M A A N D A G : De Beize «off is je l len» weigeren Holland — 
België bij te wonen. Z o u het waar zijn dat de Hol landers de 
plaatsen al verkocht hebben. • D I N S D A G : Jaak Lecoq 
vindt dat men teveel gele kaarten toont op de voetbalvel 
den. Wi j ook. M a a r te weinig rode vooral. • W O E N S D A G : 
D e Belgische finale van het damesvoetbal mag niet 
gespeeld worden in het Heizelstadion. Discriminatie voor
waar. • D O N D E R D A G : Kent u Shen Hsiang-fu ? Of Yung 
Chih-hang ? Het zijn de sterren (gele of rode ?) van het Chi 
nese voetbal . • V R I J D A G : Raymond Poulidor werd de 
« wieleroscar 77 » toegewezen. Toch niet omdat hij eindelijk 
de fiets aan de haak hangt, z e k e r ? • Z A T E R D A G : D e 
samenwerking VSA-Be lg ië bij de voorbereiding van de 
Olympische Spelen is verzekerd. Dit werd in de States op 
dankbaar gejuich onthaald. # Z O N D A G : Guy Thijs heeft 
laten weten dat er in Hol land zal gespeeld worden om te 
winnen. Voor zover wij op de hoogte zijn is dat ook gera
den. • 

P R O C E S 

Te Brussel begon het proces dat Jef 
Jurion inspande tegen de voetbal
bond Men herinnert zich dat Jef voor 
enige tijd levenslang geschorst werd 
wegens poging tot omkoperij, en dat 
hij dus zijn bijverdienste als trainer 
verloren zag gaan Junon nam dat 
niet, en nu vraagt hij dat de rechtbank 
de voetbalbond zou ontbinden Cwat 
teoretisch kan), en dat zijn schorsing 
ongedaan zou worden gemaakt, of 
dat hem anders twintig miljoen frank 
schadevergoeding zou worden toege
kend Het bedrag dat hij met zijn bij
verdienste zonder die schorsing nog 
had kunnen verdienen Vermits de 
rechter er tot dusver nog met goed 
WIJS uit raakte, hoeven wij dat zeker 
niet te doen Maar wij kijken toch 
belangstellend uit naar het vonnis Het 
zal namelijk, hoe dan ook, een prece
dent scheppen 

U N D K E I N E N D E 

Een dode en een onoverzichtelijke 
hoop gewonden en arrestanten ter 
gelegenheid van een voetbalmatch in 
Groot-Brittannie En in Luxemburg, 
waar Bntse supporters op bezoek 
waren, zegt men dat men de afschu
welijkste momenten heeft meege
maakt sedert de tweede wereldoor
log De fair-play (voor een ander) uit
vinders hebben daar namelijk voor 
een bom geld schade aangencht Ons 
deert het allemaal weinig eigenlijk, 
want WIJ zouden er niet aan denken 
twee uur te gaan slijten in het gezel
schap van Britse supporters — wij 

vinden dat die van ons al « hambras » 
genoeg verkopen — maar wij vinden 
toch dat het nu stilaan welletjes 
worst Wij stellen dus voor dat men 
de Britten zou uitsluiten voor alle inter
nationale kompetities Dat ze elkaars 
kop inslaan 

N I V E L L E R I N G 

Engeland wint ocharme met 2 — 0 van 
Luxemburg Anderlecht verovert met 
moeite een puntje tegen Boom Bay-
ern Munchen wordt ingemaakt door 
een tweede-klasser Wekelijks lezen 
WIJ over «verrassende» uitslagen 
Waar wijst dat allemaal op ' Op een 
zekere nivellering f En waar komen 
dan ineens al die «superstars «van
daan, daar waar er vroeger maar 
enkele tientallen waren om enkele 
grrrrote klubs te b e v o l k e n ' Weet u 
wat WIJ denken ' Dat er in het voetbal 
evenmin als ergens anders «vedet
ten» zijn Vedetten bestaan maar bij 
de gratie van de krabbers En wan
neer deze laatsten er zich met meer 
toe lenen — om omdat ze zelf (com
merciële) belangen te verdedigen heb
ben — het vedetje omhoog te schop
pen, dan blijkt het vedetje geen vedet
je meer te zijn Wat de gespecializeer-
de ook schrijve Een vedette heeft 
twee voeten Een krabber ook 

S U P E R S T A R S 

Het wielerseizoen op de weg is ach
ter de rug Uitgesproken grote namen 
hebben wij dit jaar niet gehoord De 
tijd schijnt voorbij dat zowat alle grote 

Vooral extra-sportief 
De meest opvallende feiten in 
het Belgische voetbal is dat er 
nog slechts twee leiders zijn 
Brugge en Standard, omdat An
derlecht en Winterslag een 
steekje (zeg maar een steek) lie
ten vallen tegen de zwakke 
broertjes Internationaal interes
seert ons vooral de overwinning 
van Nederland tegen Noord-ler-
land, want daardoor worden 
« WIJ» verplicht tegen deze beide 
ploegen te spelen om te winnen 
En tegen dat u dit leest zijn er 
wellicht al Europese suksessen 
te noteren voor onze grote 
klubs 

Het wielerseizoen is afgelopen 
Roger De Vlaininck won al zijn 
eerste veldrit, en de sportdirek-
teurs proberen een job en een 
serieuze ploeg renners te vin
den Fred De Bruyne wordt 

sportdirekteur van Freddy Maer-
tens 
De basketbalkompetitie begon 
ook alweer Wij verdiepen ons 
nog in de formule die dit jaar gel
dig IS. 
En voor de rest gaat alles zo 
een beetje zijn gewoon gange
tje Twee «extra-sportieve' be-
nchtjes wekken echter wel de 
aandacht Enerzijds het proces 
van Jef Junon tegen de Belgi
sche voetbalbond, waarbij de 
ontbinding van de bond en twin
tig miljoen frank zouden op het 
spel staan (maar zo 'n vaart zal 
het wel niet lopen) 
En anderzijds de kwestie van de 
taalvleugels — en in wezen voor
al van het daarmee gepaard 
gaande amateunsme — die heel 
wat groot-Belgische federaties 
voor een lastig probleem stelt 

CHATEAU CARAVAN 
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koersen naar een paar superstars 
gaan Als verklaring van het feit hoor
den WIJ de geleidelijke waardevermin-
denng van Eddy Merckx Er zou geen 
superman meer zijn Eerlijk gezegd, 
WIJ geloven daar met veel van Met 
ons simplistisch oog zien wij het zo 
er IS nooit een superman geweest 
voor wat atletisch kunnen betreft, 
maar wel een ekonomische superor-
gamzatie Overigens ook maar moge
lijk in de mate dat de anderen meewil-
den WIJ nemen dan maar aan dat de 
anderen met meer zo kwistig zijn met 
hun medewerking, omdat zij andere 
voordelen zien De « super» van ploeg 
en coureur valt dus weg, en meteen 
ontstaat een zekere nivellering Die 
de wielersport zou kunnen ten goede 
komen Maar met noodzakelijk 

B E Z U I N I G E N 

Alle politici zeggen het wij leven 
hoog boven onze stand in dit eigen
aardig land, en dus zullen wij moeten 
gaan bezuinigen Afgezien van de 
vraag waarop de meerderheid van 
ons dan wel zou moeten bezuinigen 
en hoe de machtigen der BeIze aarde 
het voorbeeld denken te geven, vra
gen WIJ ons af of het sportwereldje nu 
met het gebied bij uitstek is waar men 
eens serieus zou kunnen gaan bezuini
gen Voor hoeveel miljarden zijn er 
sportzalen en dergelijke gebouwd die 
voor hoeveel percent leeg s t a a n ' 

Hoeveel miljarden tellen brave men
sen neer voor dubieuze spektakeltjes, 
en wie kan zeggen waar die miljarden 
uiteindelijk te rech tkomen ' Ach, wij 
horen de kreet al het einde van de 
sport W I J dachten misschien het 
begin van de sport 

4 M I U O E N 

De basketbalbond weigerde dus de 
herstrukturering in een Vlaamse en 
een Waalse vleugel door te voeren 

Dit betekent dat hij vanaf nieuwjaar 
geen subsidies meer krijgt van de 
staat En die bedroegen vier miljoen 
frank De bond zal dus moeten probe
ren een paar miljoen frank te bespa
ren, en dat schijnt te kunnen omdat 
men bij voorbeeld volgend jaar geen 
Europese kampioenschappen moet 
orqamzeren Maar dat volstaat met 

En daarom denkt men de leden in de 
toekomst 300 fr méér lidgekl te doen 
betalen Dat is natuurlijk een oplos
sing, maar naar onze bescheiden 
mening een slechte Daarenboven lijkt 
het erop dat de basketbalbond op die 
manier de kultuurautonomie bestnjdt 
d w z een door de gemeenschap ge
nomen beslissmg 

H O E ? 

Om voortaan nog van staatssubisi-
dies te kunnen genieten moeten de 
sportfederaties dus opgesplitst wor
den in taalvleugels Bovendien moe
ten ZIJ « amateur » zijn, wat inhoudt dat 
iedere speler ieder jaar vrij van klub 
moet kunnen veranderen Dit laatste 
steekt verschillende sportfederaties 
tegen, en o m de volleybalbond zou 
om die reden maar een beperkte her
strukturering doorvoeren Dat is al
thans de wens van sommige leiders 
Men zou de splitsing beperken tot de 
kleine (provinciale) ploegen en de gro
te verder nationaal laten spelen 
Standpunt dat wij begrijpen — maar 
met delen — doch dat een woordje 
uitleg zou vergen (3aan de subsidies 
dan volledig naar de lagere afdelingen 
gaan o o k ' En zoniet, welke verdeel
sleutel gaat men hanteren, met alleen 
tussen hoog en laag, maar bij de eer
ste ook tussen Vlaams en W a a l s ' 

W E R K 

De ministers, burgemeesters en sche
penen zijn verantwoordelijk voor de 
dood van veel kinderen, omdat ze niet 
zorgen voor fietspaden, schnjft een 
lezer in een krant Men moet er geen 
doekjes om doen hij heeft minstens 
gedeeltelijk gelijk Maar wij hebben nu 
al een fxxss een druk kruispunt in 
onze buurt in het oog gehouden, waar 
dagelijks honderden kinderen met de 
fiets overheen moeten Het is ons 
opgevallen dat de kinderen meestal 
— er zijn uitzondenngen — voorzich
tig en aandachtig zijn, maar dat t r 

heel veel autovoerders zijn die enor
me stommiteiten doen en gevaariijke 
overtredingen o m bij het verlenen 
van voorrang aan overstekende fiet
sers W I J dachten dat dit rap zou 
gedaan zijn als men die cowboys 
eens een poos onverbiddelijk «op 
den boek» zou zetten Nu heeft men 
soms de indruk dat voorrangsregels 
en zo met gelden voor kinderen Ook 
daar zouden bovengenoemde dames 
en heren wat kunnen aan doen 

G E L D 

WIJ gaan het ons eens gemakkelijk 
maken, en gewoon een stukje overne
men uit «La Derniere Heure - Les 
Sports » 
«In het begin van deze week hebt u in 
deze kolommen gelezen dat de Fran
se vleugel van de worstelfederatie bij 
gebrek aan geld heeft moeten afzien 
van de deelneming voor drie van haar 
leden aan de Europese kampioen
schappen 
Gebrek aan geld 
Ik WIJS er u terloops op dat de worstel
federatie sedert meer dan een jaar 
opgesplitst IS in taalvleugels Beslist, 
de twee vleugels ontvingen nog geen 
subsidies zoals het Nederlands de
kreet (over het Franse weet men nog 
steeds mets) het voorziet, maar op 
het ogenblik van de splitsing, en om 
die aan te moedigen, heeft men al 
geld laten blinken Veel geld Blijk
baar » 

De Russische kosmonauten Vladi
mir Kovalenko en Valery Rioumine 
zijn er met in geslaagd hun Soyuz 25 
te koppelen aan de Saljoet 6. Naar 
het schijnt zou er ergens een mecha
nisch defekt zijn geweest aan het 
koppelingsmechanisme, maar ander
zijds zegt men dat zij de Saljoet niet 
dichter dan tot op honderd meter 
zijn genaderd. Het zal nog wel even 
wachten zijn om het fijne van de 
zaak te kennen. Als het ooit zover 
komt 

Daarmee hebben de Russen hun 
exploot om de twmtigste verjaar-' 
dag van de Spoetnik I te gedenken 
gemist 

En blijkbaar gaat het de ruimtevaart 
momenteel niet zo voor de wind. In 
een paar weken tijd drie misluk
kingen. 

Zou het toeval zijn ? Is er een verkla
ring ? 

MET DE VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
OP WINTERSPORT! 

GROEPSREIZEN MET 
VLAAMSE REISLEIDING 
lO-DAAGSE TREINREIZEN 
(MET NACHTTREINEN) IN JANUARI NAAR 
ITALIË 
Innichen (Zuid-Tirol) 
Reschen (Zuid-Tirol) 
Sulden (Zuid-Tirol) 
Toblach (Zuid-Tirol) 
OOSTENRIJK 
Elbigenalp (Tirol) 
Spittal (Karinthië) 
ZWITSERLAND 
Grachen (Wallis) 
Kandersteg (Berner Oberland) 
Saas-Almagell (Wallis) 
Saas-Fee (Wallis) 
Verblijf met volpension (7 overnachtingen) Halfpen-
sion is voor sommige bestemmingen ook mogelijk 
Voorbehouden ligplaatsen, maaltijden in de trein en 
verzekering « Reis -F » inbegrepen Mits toeslag van 
30 f r. per dag, kan men ook verzekerd worden tegen 
wintersportrisico's. 

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, Has
selt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oost-
lende, Roeselare, Smt-Niklaas, Turnhout en Vilvoor
de Adv 17 

vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 

vanaf 
vanaf 

vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 

10.880 fr. 
9.640 fr. 
9.990 fr. 
9.190 fr. 

9.110 fr. 
9.250 fr. 

9.120 fr. 
9.540 fr. 
8.690 fr. 
9.990 fr. 

TRiPTIP 
In Eksel is vee l te z ien, en onde r andere « de schans » Het is 
mets anders dan een we ide , langs de vier z i jden o m g e v e n 
door een b rede gracht , me t daa rove r een b rugge t je Een we i 
de dus die een ei land v o r m t Z i j da teer t al uit d e middel 
e e u w e n En in fe i te is het mets anders dan een « a rmemensen -
bu rch t » L imburg w a s toen, al thans daar, nog arm, en er kwa 
m e n we in ig g ro te heren voo r die in staat w a r e n een bu rch t te 
b o u w e n In geval van oor log kon de bevo lk ing dus geen 
bescherm ing zoeken achter wal len en kante len Daa rom leg
de ze maar een dergel i jke « schans» aan, w a a r o p m e n allen 
s a m e n met al zijn bezittingen kon vluchten ingeval van nood 
D e gracht bood dan toch enige bescherming 
W i e daar in de buurt komt moet maar eens op zoek gaan 
naar dit fraaie overblijfsel uit een ver verleden. 

H^i 
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M. COPPIETERS : 
BRUSSEL — De Nederlandse kultuurraad aanhoorde vrijdag bij het begin van 
een nieuw parlementair werkjaar, een toespraak van voorzitter Maurits Coppie: 
ters, die niet alleen op alle aanwezigen een bezielende, maar ook een bemoedi
gende indruk naliet 

Het was niet -zomaar» een plechtige toespraak. Voorzitter Coppieters legde 
ondubbelzinnige aksenten omtrent de uitvoering van kultuurraaddekreten, het 
probleem-Brussel, de viering (?) van 150 jaar België, de ontwikkelingssamen
werking, het jeugdbeleid en het toekomstgericht buitenlands kultuurbeleid van 
Vlaanderen. 
Wij citeren enkele belangrijke gedeelten uit zijn toespraak. 

«Waardering voor de prestaties van 
de kultuurraad mag ons met blind 
maken voor de grondwettelijke werke
lijkheid. De staatshervorming van 1970 
Is nog niet voltooid, en de beloften van 
1970 werden niet waargemaakt. Het 
artikel 59bis van de Grondwet, dat de 
bron is van onze werkzaamheden, is 
nog steeds niet ten volle uitgevoerd. Er 
is nog geen oplossing voor een toch 
wel zeer belangrijke principiële be
voegdheid van de kultuurraden, met 
name de internationale kulturele 
samenwerking. De wet, die aanwijst 
welke nationale of internationale instel
lingen een werking hebben die ge
meen is aan meer dan één kultuurge-
meenschap, Is nog niet aangenomen. 
Dat verhindert ons onze bevoegdheid 
inzake het gebruik der talen helemaal 
uit te oefenen. Evenzeer zijn de wetge
vende kamers In gebreke gebleven bij 
de uitvoering van artikel 59bis (6), dat 
de wetgever verplicht om objektleve 
normen vast te stellen voor de verde
ling der dotaties. 

wassenenvorming In Vlaanderen. Tot 
•nog toe zijn van het befaamde « klaver
tje van vier», de dekreten aangeno
men dte in feite vooral de top van de 
organizaties ten goede komen, terwijl 
de mensen In het « veld » in Instellingen 
en bij de amateuristische kunstbeoefe
ning In de kou blijven staan; 
— een dekreet dat een kader schept 
niet alleen voor het beter funktioneren 
van het bestaande omroepbestel, 
maar dat tevens het uitgangspunt Is 
van een ruim mediabeleid. 
De Vlaamse openbare opinie aan
vaardt met meer dat de kultuurraad de 
beslissingen over deze aangelegenhe
den nog langer uitstelt. 

De dek re ten 

Velen van ons hebben bij de grond
wetsherziening van 1970 betreurd dat 
aan de kultuurgemeenschappen geen 
eigen uitvoerende macht werd ver
leend. De uitvoering van de dekreten 
werd aan de nationale regering toever
trouwd. De wijze waarop de achter-

«Met rusteloze yverkzaamheld 
utopie van weleer waarmaken,» 

Op dit ogenblik Is artikel 59bls, zoals 
het In 1970 bedoeld was, dus nog altijd 
onvolkomen. Bovendien werd de aan 
de kultuurraden toegewezen bevoegd
heid erg minimalistisch geïnterpre
teerd. Een en ander heeft als gevolg 
dat het bedrag, dat de Kultuurraad 
autonoom verdeelt, nauwelijks 1,24 
procent van de toale rijksbegroting 
voorstelt.» 

Een bes l i ssende zitting 

Ik ben de mening toegedaan dat de zit
ting 1977-1978 een beslissende bete
kenis zal hebben voor de toekomstige 
ontwikkeling van onze instelling. De 
houding van de regering en haar 
bereidheid om de Kultuurraad ten 
spoedigste een reeks belangrijke en 
langverwachte ontwerpen van de
kreet te laten behandelen zijn in dit 
opzicht doorslaggevend. 

Ik bedoel: een dekreet betreffende 
het biblioteekwerk in Vlaanderen. 
Sinds 1974 beschikken wij over een 
merkwaardig verslag en een tekst van 
onze Kommissie voor kulturele promo
tie en het kultureel patrimonium. Het 
werpt een pijnlijk licht op de beperkt
heid van onze autonomie dat de uitoe
fening van een klaarblijkelijke be
voegdheid moest afhangen van een 
zo lange parlementaire lijdensweg. La
ten WIJ hopen dat deze geschiedenis 
de grondwetgever straks zal inspire
ren en dat hij aan de gemeenschapsra
den de «implied powers» zal geven, 
de bevoegdheden nodig om van een 
uitdrukkelijk gegeven bevoegdheid 
nuttig gebruik te kunnen maken; 

— het lang aangekondigde dekreet 
ter bescherming van de landschap
pen; 
— de dekreten die te maken hebben 
met het goed funktioneren van de vol-

eenvolgende regeringen werk hebben 
gemaakt van die opdracht roept vra
gen op. Wij stellen vast dat sommige 
dekreten gewoon met werden uitge
voerd. 
Meer bepaald denken wij hier ook aan 
het dekreet dat het gebruik van de 
talen regelt voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgevers en de 
werknemers, het veelbesproken « sep-
temberdekreet». Uit talrijke gegevens 
blijkt dat dit dekreet, allicht de meest 
arbeidersgerichte beslissing van deze 
Raad, zeer gebrekkig en in vele^eval-
len helemaal niet wordt toegepast 
Wij doen derhalve een oproep tot de 
regering om werk te maken van een 
loyale en korrekte uitvoering van dit 
dekreet. 
Dezelfde bekommering ook om de uit
voering willen wij uitspreken ten aan
zien van het dekreet van 21 december 
1976 houdende organizatle van de 
Vlaamse Interuniversitaire Samenwer
king. 
Aldus IS ook het probleem van de 
onderwijsbevoegdheid van de Kultuur
raad aangesneden. In afwachting dat 
onze gemeenschap de heilige school-
vrede in eigen schoot kan waarbor
gen, willen wij er andermaal voor plei
ten die bevoegdheid in de ruimst 
mogelijke zin te Interpreteren en de 
behandeling van een aantal Ingedien
de voorstellen onverwijld aan te vat
ten. Bij een vorige gelegenheid heb ik 
ervoor gepleit de bespreking van de 
begroting van Nationale Opvoeding, 
Nederlandse sektor, als beleidsnota in 
te leiden In de Kultuurraad, vóór de 
behandeling in de wetgevende kamers 
begint, waar vanzelfsprekend de eind-
stemming plaatsvindt Vandaag heeft 
de Minister van Nationale Opvoeding 
zijn «beleidsnota» bij de Kultuurraad 
ingediend 

Opnieuw ook willen wij onze bekom
mering uitspreken over de toestand 
van het Nederlands onderwijs in de 
hoofdstad. Met voldoening konstate-
ren wij dat de regering de biezondere 
normen heeft bevestigd die de toe
komst van dit onderwijs veilig stellen 
Ongetwijfeld moeten er nog meer 
maatregelen komen. Bovendien vol
staan wettelijke maatregelen niet: de 
toekomst van het Nederlands onder
wijs te Brussel blijft de bron van 
Vlaamse zorgen en de pacifikatie tus
sen de gemeenschappen blijft dode let
ter, als gemeentebesturen de bestaan
de wetgeving louter formeel en mini
malistisch toepassen en de oprichting 
van noodzakelijke Instellingen het voor
werp wordt van dorpspolitlek steek
spel tussen oppositie en meerderheid 
De Brusselse Vlamingen hebben al
leen vertrouwen in een onderwijs dat 
geleid en bezield wordt door direkties 
en leerkrachten, die zich met alle 
vezels van hun hart verbonden voelen 
met de levende Vlaamse gemeen
schap. 

150 jaar België 
De viering van anderhalve eeuw Bel
gië krijgt In het licht van de samenwer-
kingsgedachte een ander perspektief. 
Kan men hierbij niet denken aan een 
groots en toekomstgericht projekt 
van opbouwwerk, natuurbescherming, 
landschapszorg, monumentenzorg, 
stadskernvernieuwing, archeologisch 
speurwerk en industriële archeologie, 
In een gebied waar de gemeenschap
pen sinds decennia zonder grote span
ningen naast elkaar leven en dat eko-
nomisch en kultureel dringend aan 
revalorlzatie toe Is ? 

Ontwikkelingssamenwerking 

De proef voor de samenwerking tus
sen de gemeenschappen en tevens 

voor autonome internationale betrek
kingen wordt ongetwijfeld de manier 
waarop men de ontwikkelingssamen
werking aanpast aan de Belgische kul
turele tweeledigheid. 

Zonder verwijl behoort men daarom 
de ontwikkelingssamenwerking vol
gens de gemeenschappen te organize-
ren. Zonder enige wettekstverande
ring kan een begin worden gemaakt 
met de federallzering van heel -deze 
sektor. 

Jeugdbeleid 

In het verleden heeft de Kultuurraad 
reeds enkele dekreten aangenomen 
die voor onze jongeren meer ontplooi
ingskansen scheppen. Ik zou uw aan
dacht willen vragen voor een ruimer 
en intenser aanpak van de hele jeugd
problematiek. De auteur Günther 
Grass heeft dezer dagen de jongste 
generatie beschreven als een «onge
motiveerde» jeugd, die slechts tot 
daden komt onder invloed van drugs 
en tranquillizers. Hoogleraren en op
voeders spreken hun zorg uit over de 
moeilijkheid om voor de jongsten on
der ons een nieuw en aantrekkelijk 
levenspatroon uit te tekenen. 
In het welzijnsbeleid van de Nederland
se kultuurgemeenschap moet de zorg 
voor de jeugd modem en efficiënt wor
den aangepakt Het komt in de eerste 
plaats erop aan te werken aan een 
nieuw samenlevingspatroon, een kli
maat te scheppen voor zinvolle inzet 
en wederzijds waarderende medemen
selijkheid. 

Mogen wij allen, leden van de Kultuur
raad, de kracht en de moed vinden om 
-met rusteloze werkzaamheid" (Ro-
denbach) de anderhalve eeuw gele
den geboren utopie van de Vlaamse 
beweging waar te maken. 
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